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 األمور سوف تبدأ يف ،كنت أعتقد أنو حينما أصل إذل سن معُت
 لكن حينها اكتشفت أشل كنت اتئها ٘تاما كما ،أن تكون منطقية

. يف الطريق حملطة اٟتافلةىذا ما خطر ببارل وأان .. كنت من قبل
 ، واألجساد النحيلة،وللمرة ا١تليون أصادف نفس الوجوه ا١تتعبة

ال ٣تال  ، ابتسامتك يف وجو أخيك خطيئة،وا١تبلمح العابسة
 فهي تواجهك و كأهنا تعاقبك ،لبلبتسام يف مدينة الرابط صباحا

انتشر !  ىذا إن تبقى لك ما ٖتلم بو،على ساعات أحبلمك القليلة
التعساء على اختبلف وجهاهتم من دون أن يلتفت أحدىم لآلخر 

 . أقصد تعاستهم،وكأهنم مربوطون ْتبل ٬تّرىم إذل وجهات عملهم

 أتٌب متأخرة ، أنتظر اٟتافلة قبل ميعادىا،يبتلعٍت زقاق و يرميٍت آخر
 على ٯتيٍت عجوز ، الكل يتحاشى النظر يف وجو اآلخر،كعادهتا

استخرج ما يف جسمو من سوائل مقززة و بصقها على قدمي دون 
وكيف سينتبو وابلو مشغول ابللقمة ! اكًتاث و كأنو دل ينتبو لوجودي

 .ا١تلعونة

 اٟتافلة اليت دل تعد ،تتوقف اٟتافلة اليت كانت ٦تلوءة عن آخرىا 
صاٟتة إال لتلويث ا٢تواء بدخاهنا ا٠تانق ا١تنبعث من مؤخرهتا 

 توقفت ، لكنها مازالت تقاوم وتصارع الزمن مثلنا ٘تاما،السوداء
 دل ،معها تنهدات الركاب الذين شرعوا يف التدافع من أجل النزول
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يكن أمامي من خيار سوى التدافع معهم وإال اضطررت للنزول يف 
 حىت انكمش معطفي أكثر، ، كنت ملتصقا بغَتي،احملطة األخرى

وتعرض حذائي األسود للدوس مرات عدة، كدت أختنق حُت 
التصق أنفي إببط أحد األفارقة ا١تقزز، شرعت يف التحرك لؤلمام 

بكل ما أوتيت من قوة يف إتاه الباب استعدادا للنزول معتذرا طوال 
الوقت عن أشياء دل أفعلها عن قصد، فبلبد أن ألكز جسدا أو 

 ..أحتك ٔتؤخرة من تلك ا١تؤخرات ا١تتبلصقة من شدة االزدحام

عّلٍت أىتدي لشيء يدلٍت على - ابب اٟتد-وقفت وسط ساحة 
وجهيت، اليد اليسرى ٘تسك ْتزام اٟتقيبة اليت ترافقٍت أينما ذىبت، 
واليد اليمٌت ٘تسك ابلسيجارة، أنفث دخاهنا من حُت آلخر هبدوء 

عنيف، ليتٍت أدري ١تاذا أبتسم  بُت الفينة واألخرى، وكأشل أشفق 
الصور وا١تواقف تتزاحم يف ٥تيليت، تتدافع يف مد وجزر . على نفسي

 .كا١توج ا٢تائج، رٔتا ىي سبب ابتسامي الساخرة

استفقت أخَتا، ألرمي عقب السيجارة اليت أحرق أصابعي، تناىى 
إذل أذاني صراخ صاخب، تنبهت إذل الكم ا٢تائل من األطفال 
كاألشباح يلعبون ويركبون سيارات ببلستيكية، ٘تنيت لو أن رل 
حيوية الطفولة ألركب معهم لعبتهم اٞتميلة، لكنٍت أود حقا لو 

أكسر تلك السيارات الصغَتة، ال لشيء سوى لكوشل دل أعد أملك 
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أو رٔتا ألشل . اٞترأة أللعب مثلهم، و أفعل كما يفعلون دون حرج
.     لكٍت ال أستطيع.. أريد أن أعيش وراء الزمن، أن أعيش ببل عمر

يف الطرف اآلخر من الشارع، لفت انتباىي نساء بثياب رثة، 
 ، يتوسلن بعض الدراىم،يفًتشن األرض و ّتانبهن صبيان صغار

يستغلن براءهتم ليجذبن هبا عطف أانس ال ٯتتون ٢تم أبي صلة، 
لست أدري ىل خذ٢تن .. يًتجُت الغرابء بعد أن خذ٢تن األقرابء

أحد حقا أم ىن من اختار ىذا الطريق عن طيب خاطر، لكن من 
 .ا١تؤكد أن ىذا الزمن قد خذ٢تن كما خذل الكثَتين

 بعد ساعات من البحث عن العمل الذي كنت متأكدا أشل لن 
يف اٟتافلة التقيت بنفس التعساء و . أجده، قررت العودة أدراجي

كلهم نشاط وحيوية ىذه ا١ترة، يبدوا أهنم استيقظوا كليا وأطلقوا 
 :العنان لثرثرهتم اليت ال تنتهي

 .ال شيء يدىشٍت بعد اآلن

ال الراديو ا١تمل، ال اٞترائد . ال شيء يدىشٍت بعد اآلن: صاح رجل
 ،الكاذبة، ال الربامج التلفزية ا١تثَتة لبلمشئزاز، ال الثورات العربية الغبية

  .ال شيء بعد اآلن. و ال حىت زوجيت ا٠تائنة

٨تن يف . وأان كذلك ال شيء يدىشٍت بعد اآلن: أجابت سيدة
 فما ،القرن الثاشل و العشرين و أان مازلت أحارب األمية العنيدة
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   الذي سيدىشٍت أكثر من ىذا؟

. حىت أان ال شيء يدىشٍت بعد اآلن:  نطق طالب جامعي،حىت أان
لقد درست علم اآلاثر دون أن أجد ىوية يف اٟتجارة، ىل أان حقا 

  أان؟

طوال حياٌب . و أان كذلك ال شيء يدىشٍت بعد اآلن: جندي قال
  .و أان أحرس الشبح الذي يطاردشل طوال حياٌب

لقد اقًتبنا من ٤تطتنا األخَتة، استعدوا : صاح سائق اٟتافلة غاضبا
. للرحيل

نريد الذىاب إذل ما أبعد من احملطة، فاستمر يف : أجابوا صارخُت
أنزلٍت ىنا، أان كذلك مثلهم ال شيء : أما أان فقلت .القيادة

 .لكٍت متعب من التنقل دون جدوى. يدىشٍت بعد اآلن

توجهت مباشرة إذل البيت دون أن أنظر إذل من حورل، فغالبا ما 
أنظر إذل الناس و أحاول أن أشعر هبم أكثر من ٣ترد أشخاص 

 وأتساءل عن ،عاديُت ٯترون بقريب، أحاول أن أٗتيل كم ىم مغرمون
حاولت االنتقال إذل اٞتهة األخرى من . حجم األمور اليت مروا هبا

الشارع فإذا يب أ١تح صديقي إٝتاعيل، ىناك يف هناية الشارع، قرب 
إشارة ا١ترور يقف و يتأمل، سهمت أأتملو بدوري وىو ٭تمل 

سيجارتو بُت أصابعو، إنسان سكنتو الغربة يف وطنو فأنستو ذكرايت 
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الطفولة اليت حكاىا رل عدة مرات، وقف عابس الوجو أمام 
السيارات ٍب أخد ٬تر خطاه، مشيتو تشبو مشييت كثَتا إذ ٮتيل إرل 
يف ٟتظات كأن رأسي قد ارتفع عن ٞتة الوجود إذل فضاء ا٠تيال 

 .  فأمر ابٟتياة مذعنا ال أحفل ٔتن معي وال ٔتعرفة وجهيت

فتحت رل أمي الباب .. اتبعت طريقي إذل ا١تنزل واٞتوع ٯتزق أمعائي
و استقبلتها بلمعة يف عيٍت ٍب أطفأهتا بسرعة  مبتسما ابتسامة 

كانت قد جهزت مائدة الطعام و أي طعام، مرق بلحم . متحسرة
جلست مباشرة  دون أن أنتظر، .. الدجاج وبعض الفواكو الرخيصة

مديت يدي و بدأت األكل و أان ساىم ال أحس ٔتا آكل و ال 
بطعم ما آكل، و دل أكف عن األكل إال بعد أن دل أجد يف ا١تائدة 

  .شيئا أمد إليو يدي

استلقيت قليبل لعلي أغفو لدقائق يف غفلة من الوساوس اليت تنخر 
عقلي، ويف غفلة كذلك من أمي ا١تتعودة على توتَت أعصايب 

أبسئلتها وثرثرهتا الزائدة، لكن ىيهات فسرعان ما ٝتعتها تكلمٍت 
 :بصوت متجهم

  أين كنت؟_ 

  ماذا تقصدين؟_ 

  تعلم ماذا أقصد؟_ 
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ال أعلم شيئا، و إن ٝتحِت فأان أريد أن أغمض جفناي قليبل _ 
  .فأان متعب

أنت دائما متعب و كأنك تفعل شيئا غَت التجوال يف الشوارع _ 
. كا١تتشرد

سود الدنيا يف وجهي، صرت أتنهد ببؤس كلما حثتٍت أمي على ت
البحث عن عمل، ولكي أشعرىا أنٍت أحاول فعل شيء، صرت 

أغادر البيت مبكرا، إٔتول يف الشوارع والساحات العامة ببل ىدف 
غَت االبتعاد عن البيت وإشعار من فيها ّتدييت ألهنم لن يفهموا 

أبدا أنٍت لست سوى قطرة يف ْتر العاطلُت، أولئك الذين يتزايدون 
. كالنمل كل يوم

بعد ٝتاع كلماهتا ا١تشجعة وقفت يف اٟتال و ارتديت معطفي 
أرتديو يف ٚتيع فصول السنة اليت دل أعد أميز فيها بُت .. ا١تعتاد

و أان أىم ابالنصراف تقابل وجهي مع وجهي .. ا٠تريف و الصيف
يف ا١ترآة و شعرت بشعور غريب و كأشل رأيت شخصا مألوفا، 

وقفت أمامها أتفرسو و أأتمل فيو آاثر السنُت، لقد تغَتت كثَتا يف 
كنت يف زمن مضى أأتمل ا١ترآة كثَتا ألطمئن ٞتمال .. وقت وجيز

وىا أان .. القسمات و أانقة ا١تلبس و إذل اللحية اليت تغطي وجهي
اآلن يف منتصف الطريق و الشيب بدأ ينال مٍت وأصبح يعبث 
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بشعري حرا طليقا، و التجاعيد قد اغتصبت وجهي فأ٧تبت شيخا 
ىا أان يف منتصف الطريق وأذاني ال .. يف الرابعة و العشرين

تسمعان سوى تدمر أمي و تنهداهتا و ىي تسعى بُت الزفَت و 
الشهيق، وأيب يناظرشل من بعيد و عبلمات التعجب تلهث فوق 

رأسو من شدة التحديق، و إخوٌب ٭تومون حورل فصرت أبتلع ما 
تبقى يف حلقي من جرعات لعاب و ريق، وغرفيت ا١تظلمة أصبحت 

ىا أان يف منتصف .. أدخلها ابلعويل ال ابلضحك و التصفيق
الطريق، قد استنزفٍت النصف األول و ما تبقى من عمري يف نصفو 

فبعدما تقطعت يب سبل العمل الذي أريده، . الثاشل قد ال يليق
صرت أعاشل ٫توما جديدة، منها كيفية اإلجهاز على هنار آخر من 

أايمي اليت صارت أطول من ذي قبل، ٍب كيفية قضاء ليلة أخرى 
من تلك الليارل اليت طالت و استطالت و حرمتٍت من نعمة النوم، 
و حىت ساعات نومي ا١تتقطعة فقد خلت من األحبلم الربيئة اليت 

  . دل أعد أحلم.. اعتدت نسجها يف خيارل من قبل

نعم أان يف منتصف الطريق، ال أريد شيئا و ال أ٘تٌت شيئا، و دل أعد 
أقدر حىت على إدارة أعضائي يف ىذا االضطراب الشامل، فلو 
عرفت فقط، لو عرفت كيف أنظم زحام ىذا الضجيج ا١تنصب 

داخلي، لو عرفت كيف أحرر الصراخ احملتقن يف جسدي الذي دل 
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 .يعد جسدي

استفقت من سهوي و ٛتلت نظاراٌب و خرجت من البيت دون أن 
أعرج على ا١تطبخ كي ال تراشل أمي اليت مازالت ٖتاول إقناع األشباح 

. ٔتا دل تستطع إقناعي بو
يف الشارع الكبَت ٣تددا، أرمي خطواٌب ا١تتواترة يف االٕتاه الذي 

ٗتتاره، مرة أخرى تزعزع استقراري و غلبتٍت الرابط، أنظر إذل ا١تارة 
وأتبع حركاهتم، أتسلق أجسام النساء متعجبا، أغيب عن العادل 
وأعود يف ثواشل، أبتسم، أسهم وأعود، ٮتطر إٝتاعيل يف ذىٍت 

بنظراتو ا١تنكسرة، حىت إٝتاعيل تغَت كثَتا، أصبح أكثر تيهاان من 
ذي قبل، ال يستطيع أن ٮتطو إذل األمام، وال حىت إذل الوراء، لكنو 

دل أستصغر قط إٝتاعيل منذ عرفتو، .. يتقدم مبتعدا عن واقعيتو
صحيح أنٍت أحتقره أحياان ٘تاما كما ٭تتقرشل ىو كذالك لكننا 

معذوران، فهو يغَت ماضيو كما تغَت اٟترابء لوهنا عرب األماكن، وأان 
أٗتلص من ىوييت كما يسلخ الثعبان جلده، لكن اٟتقيقة أننا كما 

.. لناتحكنا  ابألمس وقبل األمس، تتبعنا تعاستنا أينما حللنا و ار
أعرف مكانو اآلن، لكن لن أقابلو، سأتركو يف وحدتو قليبل، أحب 
وحدتو ابلرغم من أنو يفضل وجودي بقربو، أٗتيلو اآلن جالسا يف 
مقهى الربكة وسط الصدى و النظرات، والرفض كذالك، ٬تلس يف 
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زاويتو الكئيبة لوحده يتأمل كعادتو، ٯتتص سجائره واحدة تلو 
ا١تهم أن يعيش و ينحث أبظافره القليل من السعادة  .. األخرى

 .  ا١تؤقتة

 فعبل سئمت ا٠تروج و ،وجدت نفسي وسط  غابة ىيلطون  
ا١تشي لساعات طويلة يف ىذا اٞتو ا١تختنق، سئمت التحدث مع 

األشباح طوال الوقت، سئمت ركل كل ما يعًتض طريقي من أزابل 
مًتاكمة وحصى تعبَتا عن توتري، سئمت إرسال اللكمات يف ا٢تواء 
تعبَتا عن غضيب، سئمت كوشل فرجة ٣تانية للمارة الذين يظنون أنٍت 

فأقنعت نفسي ابٞتلوس، جلست أسًتجع أحداث .. قد جننت
  .النشرة اإلخبارية اليت شاىدهتا قبل قليل يف البيت

أاثرت .. لوىلة نسيت كل مشاكلي و رحت أفكر يف مشاكل العادل
اي إ٢تي ماذا ٭تدث يف مصر، .. فضورل تلك الثورات العربية الرىيبة

تونس، حىت سوراي؟ ماذا ٭تدث للعرب؟ ىل أعجبوا ابلفوضى؟ ىل 
فهم .. أصبحوا شعواب تعشق دفئ ىذه الفوضى؟ و ١تا ال يعشقونو

شعوب أجربهتا األنظمة .. شعوب عاشت عمرىا كلو يف كبت
و إن تعارضت مصاٟتو .. اٟتاكمة أن يعيش كل منهم لنفسو فقط

شعوب شعرت يف ىذه الثورات بدفء .. مع أخيو قتلو دون تفكَت
فالكل خائف و .. بدفء تساوي ا٠توف لدى اٞتميع.. التساوي
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شعوب تنبأت .. الكل ٭تتاج لؤلمان.. الكل ٭تتاج إذل صديق
فبهذه الفوضى ظهرت طاقات الشباب .. بقدوم العدل و ا١تساواة

فأصبح الشاب الذي سئمو سريره ، أثناء ىذه الثورة ال .. ا١تكبوتة
٬تد للنوم لذة و أصبح يكره أن يرى ا١تكان الذي ٬تلس فيو يف 

أصبح لو دور ٭تمي ٣تتمعو و يتحد معو يف .. ا١تقهى طوال الوقت
 ..ا١تطالب و العدل و ا١تساواة

اىتز ا٢تاتف يف جييب، نعم ىاتفي يرن، و أخَتا شخص ما تذكرشل، 
إٝتاعيل مل .. ال أدري ١تا شعرت ابلفرحة جملرد أن ىاتفي يهتز

 . وحيدا وطلبٍت أن أشاركو مللو

يف الطريق، رحت أحدث نفسي يف نفسي كالعادة، تساءلت ما 
الذي يغيظٍت فعبل؟ ىذا اٞتو ا١تتغَت ابستمرار؟ رائحة الببوش؟ ال 

مباالة أيب؟ ضجيج الناس؟ اٟتقارة؟ قلة االحًتام؟ األفكار الغريبة؟ 
 ماذا؟ ماذا؟

حقيقة األمر أشل مغلوب على أمري، ال أريد أن أ٘تادى يف قورل 
فأان ٣ترد رجل حزين، حزين إذل . لكنٍت فعبل مغلوب على أمري

أقصى اٟتدود، فبعدما أصابتٍت صاعقة الشغف و سافرت يب إذل 
أو . أقصى اٟتلم، ارتطمت ابلواقع و دل أعد من ذلك اٟتلم أبدا

على األقل دل أعد يف حالة إنسانية مقبولة، أان رجل ذو أسرار 
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لكن إذل .. مشوشة، ذو نظرة منكسرة، رجل ينتظر أن هتدأ انره
 مىت؟

  كنت أعلم أنك ستتأخر_ 

  بعض األشخاص ال يتغَتون.. آسف_ 

   فلنغادر ىذا ا١تكان_ 

  ىاٌب سيجارة إذن_

   تفضل _ 
استلمتها و رمقتها بنظرة متلهفة، أشعلتها بسرعة ليواصل دخاهنا 

زحفو و ٖتالفو مع أعصايب ضد جسدي ا٢تزيل، فنعم الرفقة و نعم 
. الصديق

كانت الشمس قد رحلت ببطء، ابحثة عن مكان آخر غَت ىذا 
ا١تكان، عن بلد غَت ىذا البلد، حلت الظلمة فبدت ا١تدينة أٚتل 
اآلن، أخذان ٪تشي كعادتنا، دل تكن نظرات إٝتاعيل معربة كفاية، 

نظراتنا التائهة و صمتنا القاتل، تباطئنا يف ا١تشي حولنا إذل شبحُت 
. غريبُت

اليوم دل يكن إٝتاعيل الشخص الذي أعرفو، لكنو جسده فقط، من 
وراء صمتو وخلف ستائر ماضيو وحاضره التعيسُت مع أم قاسية و 
أب غائب و بعد شرود واضح، انتبو أنٍت صامت كذالك على غَت 
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عادٌب، جلسنا القرفصاء ابلقرب من اثنوية أيب بكر الصديقبدأان 
 و بعد أخذ نفس .ىكذا نسمي اٟتشيش، ندخن السجائر العرفية

: عميق، رتب أفكاره و بدأ يتكلم لكن بصوت كسَت
تذكرت و٨تن ٧تلس ىكذا، أايم الصغر، أايم ٨تن إليها رغم _ 

 . قسوهتا

أان ال أحن إليها على اإلطبلق، أان أريد أن أشيخ و أغادر ىذا _ 
. العادل بسرعة

شر البلية ما يضحك اي صديقي، لقد جربت كل شيء يف _ 
حياٌب، جربت ٚتيع أنواع العصيان، جربت العمل ا١تضٍت بدون 

٘تر سنة .. فائدة، سنُت من عمل ال أطيقو و ما النتيجة؟ ال شيء
. اللعنة. لتجدشل أخرى يف نفس ا١تكان

..  ىذا ألنك تعيش فقط وال ٕتري وراء حلم معُت_ 
ىذا اٟتلم الذي تواسي بو نفسك اي زايد، كان ىو بصيص _ 

األمل الوحيد يف حياٌب لكن كل شيء يذىب أدراج الرايح اي 
صديقي، شئت أم أبيت، لقد سبقتك ٔتسافات طويلة وبعيدة، و 
أان اآلن أقف يف هناية الطريق انتظرك حىت تنتهي من بناء حياتك 

. الو٫تية
دعنا ننسى أخطاء ا١تاضي و نرتكب أخطاء  : صمت قليبل وأضاف
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جديدة، أخطاء كبَتة، دعنا ٩ترج عن القاعدة، لقد سئمت أن 
أكون جزءا من ىذه الفئة ا١تتوسطة الفظيعة الضعيفة من األكثرية 

١تا ال ننتقد اٟتكومة؟ ١تا ال نقول بصوت . ا١تستسلمة ألمر الواقع
مرتفع أهنا حكومة فاشلة؟ 

فكيفما كان ، بصوت مرتفع؟ ىل جننت؟ اخفض صوتك رجاءً _ 
. اٟتال، أفضل أن أانم يف البيت، ال يف السجن

أرجوك ال تكن من األغلبية اليت تغمغم عدم الرضا بدون ! اووووه_ 
 .أي رد فعل

فلننتقد ! إن كان ىذا ما يفعلو العاطلون فلما ال! حسنا_ 
اٟتكومة، فأان ال أثق هبا على أي حال وسيصدم فيها ا١تغاربة فيما 

  .. بعد سًتى

ىذا ما أريد ٝتاعو، طوال حياٌب و أان أعمل ّتهد و عناء دون _ 
 .بتداءا من اليوم سأعيش كما أريدالدى ! جدوى

لوىلة خطر ببارل أن دفئ تلك الفوضى قد شق طريقو إذل ىذا البلد 
التعيس، إذل ا١تغرب الذي ٨تبو و يؤ١تنا، إذل ا١تغرب الذي تنقصو 

يبدو أن صديقي ىذا بدأ يشعر . اٞترأة واٟتمق، إذل ا١تغرب الغامض
بذلك الدفء اٞتديد و دل يعد يستطيع ٖتمل تواطئات ىذا البلد، 

و ىذه التوازانت الصغَتة احملققة يف دفئ ابرد يصيبو ابٟتزن و األرق 
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 ..و الغيظ

  ما رأيك لو نبدأ الثورة ؟ أان و أنت؟_ 

  ىل جننت؟...! ماذا ؟ الثو_ 

  نعم لقد جننت_ 

  أتدري ما ىو االنقبلب؟! لكن ىذا سيعترب انقبلاب و ليس ثورة_ 

  نعم أعلم _ 

وصل يب اليأس وقلة اٟتيلة إذل درجة أن الفكرة  أعجبتٍت و رحت 
إذن ىناك .. لنفًتض أننا قمنا ٔتا يسمى الثورة.. أحدث نفسي

إمكانية و لو مستحيلة أن أصبح رئيس الدولة ابعتبار أن الثورة 
و ٨تن أوذل ابلرائسة ألننا .. ستحول اٟتكم ا١تلكي إذل اٞتمهوري

لكن كيف سنبدأ و ٨تن اثنُت فقط؟ . ٨تن من بدأ الثورة من أو٢تا
.. ليس أان طبعا.. من سيحرق نفسو؟ فهكذا بدأت يف تونس

فكيف رل أن أصبح رئيسا إن أحرقت نفسي؟ و من ا١تؤكد أنو حىت 
ففي األخَت ٨تن سنفعل ىذا من أجل أنفسنا .. ىو لن ٭ترق نفسو

  ..البد أن أسألو.. ال من أجل شخص آخر

  أتعرف كيف بدأت الثورة يف تونس؟ _ 

  فأان ال أشاىد التلفاز كثَتا.. ال_ 

  ..ىكذا بدأت! شخص ما أحرق نفسو_ 



20 

 

  ماذا سأستفيد إن أحرقت نفسي؟! اي للغباء_ 

أي أن ٧تمع ثلة من األشخاص : لننتقل للخطة ب.. ٫تست
مستعدون .. ا١تتعصبُت و الغاضبُت على اٟتكومة و ما أكثرىم

للتضحية أبنفسهم من أجل التغيَت و ألجل عائبلهتم و أوالدىم و 
سنتزعم ىذه الفئة و نقوم إبصدار .. من أجلنا ٨تن االثنُت كذلك

األوامر و اإلرشادات من بعيد ٕتنبا لبلحتكاك برجال ا١تخزن 
تبدو خطة ٣تنونة و .. ابعتباران العقل ا١تدبر ٢تذه العملية ا١تثَتة

لطا١تا أحببت األشرار ! معقولة و أان أبدو كأحد األشرار يف األفبلم
لكنو أفسد خطيت ٣تددا حُت .. ابلرغم من أهنم ٯتوتون يف النهاية

  :تكلم

   ...أتعلم لقد كنت أفكر_ 

  ! عفوا_ 

قد نستغل تلك الفئة اليت تتظاىر كل يوم أمام .. كنت أفكر_
  ..الرب١تان لكن

  تبا لك _ 

ماذا ؟ _ 
  ..لقد كنت أفكر يف نفس الطريقة_ 

ال تتسرع اي صديقي، ألننا سنحتاج إذل تلبية حاجياهتم من أكل _ 
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و ٔتا أنك عاطل مثلهم و أان لن أٖتمل ... وشرب و  إسعاف إخل
 .النفقات وحدي، فا٠تطة فاشلة

أمضيت الليل يف نوم متقطع و أان أفكر يف طريقة ما لنبدأ هبا 
أخَتا لدينا ىدف نسعى وراءه ابلرغم من أننا لسنا . مهمتنا اٞتديدة

ودل نكن يوما ضد ا١تلكية، ولكن ٔتا أننا من ىذه الفئة اليت ٖتس 
بعدم الرضا فليس من الغريب أن أتتينا أفكار مشوشة كهذه، 

.. واٟتقيقة أنو لو ٝتع أحدىم حديثنا لكانت هنايتنا وخيمة
ا٠تامسة صبحا، استيقظت على صوت ديك اٞتَتان الذي اتبع 

ندمت  تقاليد الصياح منذ وجد نفسو وحيدا مع بداايت الضوء،
ألشل قررت أن أانم يف السطح تفاداي ألي احتكاك مع أمي يف 

، لكنها على األقل لن توقضٍت يف ا٠تامسة كما فعل ىذا الصباح
الديك الغيب، أحياان أتساءل  ١تن يصيح يف ىذا الوقت و يف ىذه 

األ٨تاء ا١تقرفة اي ترى؟ رٔتا يصيح فقط ليشفي غليلو من ليل سابق، 
  .رٔتا يصيح لنفسو ال ألحد آخر

فتحت عيناي يف الظلمة و قد فارقٍت النعاس، و عندما أيقنت أشل 
لن أستطيع العودة للنوم، أزلت الغطاء عن وجهي ورحت أفكر، 

األفكار السوداء أتٌب يف الصباح الباكر، ٟتظات وظهرت أوذل أشعة 
الشمس، شعرت وكأشل أول شخص تلمسو ىذا الصباح، أحسست 
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هبا تداعبٍت بلطف وأان مكوم على نفسي يغطيٍت غطاء خفيف، 
فتحت عيناي بصعوبة، ا١تكان ىنا كضاحية يف سوراي ا١تدمرة وليس 

 يف إحدى حارات الرابط العاصمة، الشمس تعانقٍت وتلمس اسطح
وجهي وعيناي ا١تتعبتُت من األرق الذي سيطر علي طول الليل، 

الشمس . بقيت ٦تدا والغطاء يغطي اٞتزء السفلي من جسدي فقط
دل تكن تعلم ما أعاشل منو من توتر ووحدة وأرق فًتكتٍت، راحت 

لتداعب أجسادا أخرى غَت ىذا اٞتسد، أما أان فقد كنت سعيدا 
برحيلها ودفنت وجهي يف الغطاء ٣تددا، ٤تاوال أن أمسح األثر 
القليل من النوم ا١تتبقي يف عيناي، خنقٍت الغطاء ا١تلعون، فأزلتو 
بعنف، فوقي يطَت سرب من اٟتمام يف غبطة ال متناىية، رحت 

أراقبو بصمت، ٘تنيت لو أمد يدي وأ٘تسك ّتناح إحداىا فتطَت يب 
وترميٍت يف أبعد مكان عن ىذه األرض ا١تلعونة، ٘تنيت لو تنتشلٍت 

رفعت يدي ألزيل بعض . ٦تا أان فيو من تعاسة وصراع داخلي عنيف
الشعَتات اليت سقطت من رأسي على وجهي، أدركت أن شعري 
الكثيف دل يعد قواي كما كان يف السابق، أنزلت يدي إذل وسطي 

فشعرت بتكور بطٍت وزايدة الشحم واللحم يف صدري، كنت أعلم 
أن التغيَت الطارئ دل يقتصر على ىذين العضوين فقط، بل امتد إذل 

أعتقد أن الزمن قد بدأ يلعب معي لعبتو اٟتقَتة اليت . أعضاء أخرى
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نظرت للساعة، قاربت الثامنة، نزلت . ال تعرف الرٛتة وال الشفقة
إذل غرفيت ليعاودشل ذلك اإلحساس ابلقلق من جديد، قلق عميق و 
طاغ ال أعرف مصدره، أريد فقط أن أبتعد عن ىذا البيت حيث ال 

٭تدث أي شيء مهم، أريد أن أفر بعيدا متبعا أفكاري الغريبة، 
أكشف ٚتال الرابط، أفاجئو و أ٘تتع بو، أعطيو شيئا من اٞتنون 

أريد فعبل . الذي ٬تري يف دمائي، شيئا من اٞترأة ا١تسجونة بداخلي
ىجر ىذه اٟتياة احملدودة، أريد ىجر أىلي أو اآلخرين كما أانديهم 

ألعرب عن تقززي و عدم احًتامي و عدم طيبوبيت، إهنم ال 
يستحقون ىذه ا١تعاملة لكٍت لست ظا١تا، إنو أمر لن يفهمو إال 

أمثارل، أعرف ذلك، لكن ما العمل حينما يصيب الصدأ كل 
شيء، حُت يسود اٞتو ا١تشحون ابلغضب و البلمباالة؟ ما العمل 

إلعادة ا١تياه إذل ٣تاريها، إلعادة اٟتياة يف ىذا البيت لشعلتها 
لقد أصبحت عبلقتنا ابردة . السابقة، واليت دل تعد تظهر إال قليبل

جدا يصعب التعليق عليها، ال أحد يفهم اآلخر، األصح أنو ال 
 .أحد يريد أن يفهم اآلخر، كل يف طريقو

أشعر ببؤس شديد يبلزمٍت كظلي و يظهر حىت يف .. أشعر ابلذنب
الظبلم، إنٍت أحقد على نفسي لوصورل إذل ىذه اٟتالة، ما الذي 

اقًتفتو ألصل إذل ىذه اٟتالة؟ أو ابألحرى ما الذي دل أفعلو و كان 
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من األجدر علي فعلو ألٕتنب اإلحساس هبذا اال٨تطاط الذاٌب؟ 
أتذكر أشل كنت أساعد أمي يف األعمال ا١تنزلية منذ نعومة أظافري، 
أتذكر أشل كنت طفبل ذكيا و لطا١تا حصلت على ا١تراتب األوذل، 
فإن دل يفخروا يب يف الصغر فكيف رل أن أنتظر منهم الفخر وأان 

  !كبَت

أعًتف أنو كان ينقصٍت اٟتزم، لقد تركتهم يفعلون يب ما أرادوا، 
تركتهم يفعلون ذلك عن كسل و ليس عن إرادة و ثقة فيهم، كنت 

أعتمد على ذكائهم، و حشمتهم و قدرهتم على إدراك رفضي 
كنت ساذجا . لطريقة تعاملهم معي و مع األشياء بشكل عام

وغبيا، كان علي أن أنتفض منذ زمن بعيد، منذ أول يوم أهنيت فيو 
الدراسة ابلرغم من أشل دل أدرس ما أردت، كان علي أن أواجو أيب 

 .وجها لوجو قبل فوات األوان

أخذت كتايب من فوق الطاولة الصغَتة ّتانب السرير، دون أن 
أنسى النظارات السوداء ، سرت دون أن أحدث صوات إذل الباب 

 ..ا٠تارجي

 ..صباح ا٠تَت أيها اٟتزن

٭تق .. الكل نيام.. يف الشارع ا١تقفر طالعتٍت الفيبلت الفخمة
الغريب .. فهم  يستحقون راحة البال.. لؤلغنياء النوم ملئ اٞتفون
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أنو دل يسبق رل أن استيقظت يف مثل ىذا الوقت ا١تبكر منذ أايم 
رٔتا ىناك سبب جعلٍت أستيقظ يف مثل ! الدراسة، لكن من يدري

ىذا الوقت، فبل ٯتكن لفكرة الثورة أن تثَتشل لدرجة االستيقاظ 
 .فهي مستحيلة من أصلها.. ابكرا

.. ال أريد غَت رائحتها.. كل ما أريده اآلن ىو رائحة القهوة
ألوقظ حظي يف ىذا .. رائحتها ألٖتول من زاحف إذل كائن

الوقت، ويقف على قدميو، لنمضي معا يف الشارع ْتثا عن مكان 
 .أو رٔتا عن فرص أخرى قد تغَت ٣ترى ىذه اٟتياة ا١تملة.. آخر

كنت أدور يف مكاشل كاألبلو، صرت أبلها، رٔتا يعود األمر إذل 
ا١تلل، فا١تلل ٭تول اإلنسان يف الغالب إذل هبيمة، لقد فقدت كل 
٘تييز، تبعت طريقا، درت حول بناية مهجورة، كان ىناك حارس 
! ىيئ لو منزال من ال شيء، ال أدري كيف ينام يف ىذا الصندوق

و كان ىناك غسيل نشر ليجف بُت النوافذ، ترى ! رٔتا ينام واقفا
بقيت أدور، استغرق ! من يسكن مثل ىذه األماكن؟ و ما شأشل أان

 تبا ماذا أفعل ىنا؟! ذلك ساعة كاملة ألجد نفسي يف نقطة البداية

جلست على جانب الطريق ٤تتارا ماذا أفعل عندما اقًتب مٍت رجل 
  :غريب

  ألديك والعة؟! عفوا_ 
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   ..تفضل_ 
ٕتنبت اٟتديث معو فالغباء مكتوب على جبينو، و قد يزيد من 

تعاسيت يف ىذا الصباح بكبلم اتفو، توجهت إذل إحدى ا١تقاىي، 
ارتشفت كأسا من القهوة السوداء و دخنت سيجارة وجدهتا 
صدفة يف جيب معطفي، ٟتسن حظي أن أمي دل تعد تلمس 

 بدأ عقلي يستيقظ من سباتو، ،أحسست براحة ملحوظة! مبلبسي
لكٍت مازلت أحس أن القلق ٭تاصرشل ! ١تا دل أفعل ىذا منذ البداية

من كل جانب، و يطبق علي بشراسة، فبل أجد منو خبلصا إال 
إبطبلق العنان ١تخيليت اٞتا٤تة، فتحملٍت الذكرى على جناحيها و 
تطَت يب يف ضباب ذلك ا١تاضي القريب، ىا أان ٦تدد على السرير 
يف غرفة ال يعرف أحد بوجودىا سواان، و ىي ٦تددة ّتانيب و أان 
غارق يف جحيم القبل، أحتضنها بقوة، تلك اٞتميلة الدافئة ذات 

الشعر الناعم ا١تنسدل، أعبث ّتسدىا ا٢تائج الذي يفتش عن 
االرتواء، أمسك يدىا الناعمة وأمررىا على حيواشل ا١تشتعل ألفرح 

 .ّتسمي و أنتشي بذكورٌب

أحسست ابلتعب يهدي إذل جسدي و ابلضيق ٮتنق نفسي، 
ابلرغم من أشل دل أقم أبي ٣تهود يذكر سوى اٞتلوس يف ىذا ا١تقهى 

لدى قررت زايرة صديق قدصل رل دل أراه منذ زمن بعيد، .. ا١تمل
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مشيت ٓتطى سريعة، الطريق مازال خاليا ٘تاما .. قررت زايرة البحر
من ا١تارة، عيناي تتطلعان بفضول إذل الفيبلت  الفاخرة اليت يتوفر 
أصحاهبا على ٚتيع ضرورايت اٟتياة و حىت على كمالياهتا، ٔتا يف 
ذلك الكبلب اليت يبلحقٍت نباحها كلما ٝتعت خطواٌب، إذ ٮتيل 

ابتعد من ىنا أيها ا١تنحوس، فأمثالك ليس : إرل أحياان وكأهنا تقول
 ..مرحبا هبم يف ىذه األ٨تاء

انعطفت عدة مرات ٯتينا و مشاال، حىت وصلت إذل ٤تطة اٟتافبلت 
أللتقي ىناك بنفس البؤساء الذين ال يكفون عن الشكوى و التذمر 

و كأهنم يشفقون على أنفسهم و يربرون ألنفسهم أشياء ال ٖتتاج 
للتربير، ركبنا اٟتافلة متزاٛتُت كالعادة، نشتم روائح بعضنا البعض، 

الكريهة منها و الزكية، و إن كان حظك سيئا كيومك فقد ٕتد 
وجهك ٖتت إبط أحد األفارقة، ال أريد أن أكون عنصراي لكن 

رائحتهم مقززة فعبل، نعانق بعضنا البعض رغما عنا، من كان واقفا 
على جانب الطريق و رأى منظران يف اٟتافلة قد يستغرب من أين 

 ..أتى كل ىذا الود

و أخَتا الح رل ا١تقهى، أمامو يتمدد البحر ابسًتخاء مرسبل ىديره 
األبدي ورائحتو ا١تنعشة، ٗتطيت الرصيف صاعدا بضع درجات، 
ألٝتع صوت أمعائي تغرغر من اٞتوع، تذكرت أشل دل أتناول شيئا 
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دخلت ا١تقهى، أحسست بدفء ا١تكان، أاثرت ! منذ البارحة
انتباىي رائحة ا٠تبز اليت يعبق هبا البهو الفسيح، اخًتت رل مكاان 

قرب النافذة ألستمتع ٔتنظر البحر، حياشل النادل و ا٨تٌت ٯتسح 
  :الطاولة أمامي، و قال مبتسما

  كالعادة ؟_ 

  .أشعر ابٞتوع، أحضر رل شيئا آكلو.. ال_ 

الحظت أنو نفس الشخص الذي كان يعمل يف مقهاان ا١تعتاد، و 
. كأنو أحس ىو كذلك بتعاسة و قرف ذلك ا١تكان و ٖتول إذل ىنا

وضع أمامي كأسا من اٟتليب و الشكوالطة، و قطعة خبز هبا 
بدأت أتناول .. بعض ا١ترىب والزيت، و انصرف مبتسما كعادتو

فطوري ملتفتا ىنا و ىناك، ا١تقهى مازال خاليا من الناس، عيناي 
تتيهان خلف النافذة الكبَتة، أنظر إذل البحر وأمواجو ا١تتكسرة على 

الشاطئ ا١تقفر، ليس ىناك سوى بعض الصيادين األشقياء، و 
 .بعض العشاق احملبُت لرايضة ا١تشي

تذكرت كتايب الذي أٛتلو منذ الصباح و دل أقرأ منو و لو بضع 
كلمات، بدأت القراءة بعد أن أهنيت الفطور، غرقت يف أحداث 

القصة و شخصياهتا متسائبل إن كانت أحدات ىذه القصة 
يبدوا ىذا مطمئنا و أاننيا ! إذن فهناك من ىو أتعس مٍت! حقيقية
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يف الوقت نفسو، لكٍت البد أن أترك ىذه التعاسة اليت تقتلٍت 
  .ليجدىا شخص آخر

البحر مازال يهدر صاخبا، .. عدت أنظر من خبلل زجاج النافذة
األمواج ما زالت ٕتري لًت٘تي مرىقة .. مرددا قصتو اليت ال تنتهي

الصيادون غَتوا أمكنتهم و لكنهم .. العشاق اختفوا.. على الرمال
من اٞتانب اآلخر لفتت انتباىي .. ظلوا يرمون بقصباهتم منتظرين

امرأة عجوز، تتحرك ببطء وسط الصخور، شبو عارية، ال ترتدي 
سوى سروال داخلي رمادي، يبدو و كأهنا تستحم من مياه البحر، 

و تغسل مبلبسها من نفس ا١تياه لتنشرىا فوق الصخور، أخذت 
لكنها على خبليف .. تبدوا تعيسة جدا مثلي.. أأتملها من مكاشل

و كأن العادل ملك ٢تا، .. حرة تفعل ما تشاء دون أن تبارل لآلخرين
ال ٖتتاج إذل مكان خاص هبا، تلتفت جهيت و كأهنا تعلم أشل أنظر 

إليها ٍب تكمل استحمامها، و كلبها ٬تري ىنا و ىناك، ينتظرىا 
  ..حىت تنتهي

  :شعرت بفضول غريب و سألت النادل

  من تكون تلك العجوز ؟_ 

نظر حيت أشرت، و دقق النظر، ااه، إهنا عجوز أمازيغية، يقولون 
  ..أهنا تعيش ابلشاطئ منذ سنوات
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  ماذا لو ٖتدثت معها؟_ 

:  و كأنو فوجئ بسؤارل  ٍب أجاب
ال أنصحك بذلك ٍب انتبو إذل تصفيق أحد األشخاص يف _ 

 .الطاولة اجملاورة، فانصرف

غادرت ا١تقهى، فأحسست ابنتعاش و برودة خفيفة، ألقيت نظرة 
خاطفة على الشاطئ ٣تددا، ال شيء تغَت، العجوز تظهر بوضوح 

اآلن، ٖترك يدىا يف ا٢تواء، و كأهنا تكلم كلبها، صوت البحر 
 .. ٭تجب صوهتا، لكنو ٝتعها و راح ٬تري ٨توىا

إرىاق مفاجئ ىاٚتٍت بعنف، فأصاب ذىٍت بببلدة فظيعة دل أستطع 
معها أن أفكر يف شيء و ال فعل أي شيء، و ضعت الكتاب يف 
يدي اليسرى، و أشعلت سيجارة و تركتها ٖتًتق بُت أصابعي، و 

ٖتًتق معها أعصايب، أعب منها أنفاسا سريعة متتابعة قبل أن 
توجهت إذل مكاشل ا١تفضل،  .أسحقها برجلي كما يسحق الصرصار

و ىو صخرة مسطحة ضخمة تطل على البحر، و تناطح األمواج 
ّتذورىا ا١تغروسة يف ا١تاء، فيتخلف من ذلك رذاذا ابردا و منعشا 

إهنا اٟتادية عشر و البحر مازال يهدر ىائجا، .. يتطاير يف الفضاء
و األمواج البيضاء ٕتري بسرعة و بدون ملل كخرفان مذعورة لًت٘تي 

ا٢تدير الصاخب ٯتؤل مسامعي . على الرمل ا١تبتل يف اٞتانب اآلخر
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٥تتلطا ٔتواء بعض القطط اليت تتجول يف األ٨تاء علها ٕتد شيئا 
 .تنقض عليو

جلست وحيدا صامتا، ألقيت برجلي أمامي يف اسًتخاء، ٍب ٘تددت 
بظهري على الصخرة الباردة، آنذاك شعرت بكل شيء دل أشعر بو 

من قبل، و كأشل ابتداء من اآلن فصاعدا لن أشعر أبي شيء 
جديد، فقط ٔتجرد أجزاء ٦تا شعرت بو من قبل، دل أدرك كيف 
دا٫تٍت شعور غريب حينما ٝتعت دقات قليب و ىي تًتدد على 

الصخرة يف أذشل، تلك النبضات اٟتقيقية ٢تذا القلب اٟتزين، 
شاىدة على تدحرج ٟتظات عمري يف متاىة الزمن، و انفبلهتا من 

غمرتٍت ٣تددا .. قبضيت دون أن أستطيع إيقافها أو التحكم فيها
موجة من اليأس، و مرت على قليب سحابة حزن أظلمت ٢تا 

جوانب نفسي، الزمن يضيع من يدي ببل رجعة حىت ولو حرصت 
على التمسك بو، حىت ولو أشل ما زلت صغَتا يف العمر و ا١تستقبل 

كلو أمامي، لكن أي مستقبل و أان دل أعد أرى ولو بصيص أمل 
 .يشرق من بعيد

اٞتميل يف البحر ىو أن ىديره الصاخب ا١تختلط بصراخ النورس 
يدغدغ أعصايب و ترٗتي أواتر نفسي ا١تشدودة، ليتعلق بصري 

ابلسراب األبيض ىناك يف تلك السماء الزرقاء  البعيدة، آه  كم ىو 
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ٚتيل ذاك السراب، ال أحد يستطيع أن يصل إليو، وكم ٘تنيت أن 
أكون برفقتو و أصَت واحدا منهم، أطَت يف السماء الشاسعة، لكن 
سرعان ما تظهر تلك النقطة السوداء ٣تددا، تلك النقطة اليت تلوح 
يف األفق، تتحرك بسرعة، و تكرب شيئا فشيئا، لتكشف عن شبح 

  .أسود على شاكلة إنسان

الشبح ٯتؤل علي الفضاء بثيابو الرثة و ا١تتسخة يف جانبو األيسر و 
األنيقة النظيفة يف جانبو األٯتن، يتبعو كلب أسود، مفتوح الفم، 

ما .. عجبت كيف يسَت ىكذا! متدرل اللسان، لو ثبلثة أرجل فقط
إن انتبو الكلب لوجودي حىت بدأ ابلنباح، يف حُت ظل الشبح 

و كأنو دل ينتبو لوجودي، أكيد أنو دل يرشل و .. يبتعد عٍت ببل مباالة
! أيها الواقع:  إال ٟتياشل كعادتو، من بعيد على األقل، انديت عليو

بدأت أصيح أبعلى صوٌب، أيها .. دل يلتفت إرل، إ٪تا اتبع سَته
لكنو اتبع سَته، حاولت اللحاق .... أيها الوااا! ىااااي ! الواااااقع

أردت فقط أن أستفسر سبب قدومو يف .. بو لكن رجبلي خانتٍت
مثل ىذا الوقت على غَت عادتو، فغالبا ما أيتيٍت ابلليل و ٭ترمٍت من 

استمر يف االبتعاد حىت اختفى عن األنظار، لست .. لذة النوم
 .أدري كيف يفعل ىذا، يظهر يف الفراغ و ٮتتفي يف نفس الفراغ

  ..لقد نسيت فعبل! إنو إٝتاعيل، لقد نسيت أمر الثورة.. رن ا٢تاتف



33 

 

  أين أنت؟_ 

  ..يف ا١تقهى ا١تقابل للبحر_ 

  ..أان قريب سأصل بسرعة_ 

ماذا يريد اي ترى؟ ىل وجد حقا حبل لنبدأ بو مشروعنا اٞتديد؟ ال 
فقد فكرت يف ٚتيع االحتماالت ا١تمكنة و ا١تهمة غَت ! أعتقد ذلك

رٔتا سنفعل ما يفعلو ٚتيع ! أو رٔتا فكر فيما فكرت فيو.. ٦تكنة
.. سنتظاىر ابلبلمباالة، سنتظاىر أبن األمر ال يعنينا.. ا١تغاربة

  .سنستمر يف التنفس فقط حىت ٭تُت انتقالنا إذل العادل اآلخر

أتساءل أحياان ىل حقا يعرف البسطاء مثلنا أننا نعيش يف عا١تُت 
إذ أن أي ! يف مغرب واحد؟ مغرب يف األعلى و اآلخر يف األسفل

ففي األعلى حيث .. اتصال بُت العا١تُت خطَت جدا و٤ترم ابلكامل
بينما ٨تن ىنا ! الثراء و االزدىار يعيشون يف أمن و أمان و رفاىية

يف األسفل ٨تاول التضحية ْتياتنا لنسرق أتفو األشياء من األعلى 
و غالبا ما ندفع الثمن غاليا كلما ًب .. لننجو من قسوة اٟتياة

٨تن لن ننزل لؤلسفل، و : فشعارىم ىو.. القبض على أحدان ىناك
   .ابلتأكيد ال نريدىم ىنا

ليس لدينا .. ىكذا ىو الوضع.. ليس لدينا شيء ىنا يف األسفل
و مهما حاولنا اخًتاق عا١تهم و ٨تظى ابلقليل من .. شيء
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االحًتام، إال أهنم دائما ما يتصدون لنا، كل ما نريده ىو أن نعطي 
 فقد حاول غَتان ، ال شيء بيدان.. ٟتياتنا أمبل من نوع ما يوما ما

من قبل وفشلوا بعد أن فعلوا كل شيء، أحرقوا أجسادىم و صرخوا 
وحىت إن ٧تح ! بكل جوارحهم لكن ىيهات أن يسمع صراخ النمل

أحدىم يف الوصول إال أهنم سرعان ما يسحقونو قبل أن يعتاد 
  .األجواء ىناك و يصَت واحدا منهم

  آسف على التأخر_ 
  الأبس، كل شيء ٓتَت؟_ 

  و منذ مىت و٨تن ٓتَت؟ _ 

  أقصد ىل ساءت األمور أكثر؟_ 

إهنا على حا٢تا، فقط أردت التحدث عما قلتو أمس و ! ال ال_ 
  .....أعتقد أنو من األحسن لنا أن

. أعلم ما ستقول، لقد فكرت يف نفس الشيء_ 
إذن ىذا ىو األمر؟ سنًتكهم يفوزون ٣تددا؟ سنرمي أحبلمنا _ 

  البسيطة ونستمر يف التنفس دون جدوى؟

   ..ما أبسط أحبلمنا  لكننا ولدان يف زمن ٓتيل.. نعم_ 

كنت ساذجا ألعتقد ! من الصعب أن أتقبل أنٍت لن أحلم ٣تددا_ 
  ..أن ٔتقدوري أن أحلم كيفما أشاء
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  ماذا سنفعل اآلن؟_ 

سنعود إذل حياتنا و عا١تنا البائس، و ٨تاول ىنا يف األسفل أن _ 
  ..نفعل أفضل ما لدينا لكننا لن ننسى أبدا ما فعلوه بنا

نعم لن ننسى، فبل يعقل أن يعيشوا يف اٞتنة و ٨تن يف ىذا _ 
   .اٞتحيم

ال أعتقد ذلك اي صديقي، رٔتا ىم أغنياء، لكنها ليست ! اٞتنة_ 
  . اٞتنة ٘تاما

  إذن سنًتك األمر هبذه البساطة؟_ 

  هبذه البساطة_ 

سأشرح .. سأنصرف  فاٟتبيبة اٞتديدة ابنتظاري! اعذرشل إذن_ 
  .لك فيما بعد

   تفضل.. ابلتأكيد_

بقيت وحيدا ٣تددا، يبدوا أن أاي من كان بصحبتنا فنحن 
عدت إذل ا١تقهى و ار٘تيت على الكرسي متنهدا من .. وحيدون

طلبت عصَت برتقال ابرد، أبلل بو فمي اٞتاف، و .. شدة اإلعياء
فمنذ الصباح و أان أمشي على .. أضعن بو ىذا العطش اٟتارق

يف اٟتقيقة ال أدري ... الشاطئ و أتنقل بُت الصخور ابحثا عن
قررت أن أنتظر يف ا١تقهى لعل األمور تتغَت .. عما كنت أْتث
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نظراٌب تتيو خلف النافذة الكبَتة، .. لوحدىا فا١تكان ىادئ ىنا
 ..البحر مازال ٬تري وفوقو تتمدد ٝتاء زرقاء صافية

أيها اٟتظ، ىا أنت ٖتوم حورل، أحس بك ترفرف يف دواخلي 
! كطائر اتئو يبحث عن ٥ترج من قفصو اٞتميل، أيها اٟتظ

انشدتك هللا أال تتأخر، فقد اشتقت إذل السعادة كثَتا، حىت يئست 
من  لقياىا، تلك السعادة اليت غابت عٍت و أان أترقب خوفا من 

تلك السعادة الفياضة اليت أريدىا أن ٘تكث و لو .. الغد اجملهول
تلك اٞتميلة اليت ما أن ٖتل لربىة حىت تعتزم عودة .. للحظات قليلة

ما أسرع رحيلها خصوصا ١تا تدا٫تٍت تلك الفكرة .. أدراجها
 ..ا١تزعجة، فكرة الزمن الذي ٯتضي دون أن يعود

غادرت ا١تقهى بعد أن دفعت .. إهنا الثانية زواال.. تفقدت الساعة
ٙتن العصَت، بذلك استنفذت آخر سنت لدي، ودعت البحر 

صعدت .. ووعدتو أن نلتقي يف فرصة قادمة، ىنا أو ٔتكان آخر
بضع درجات و عربت إذل الشارع الرئيسي، شرعت أصعد عقبة 

قصَتة، و ما كدت أنعطف ٯتينا حىت وجدتٍت أتوغل تدر٬تيا يف كم 
  .ىائل من الناس يزدادون عددا كلما تقدمت

لست أدري ١تاذا قفزت يف خاطري دفقات من شعور طارئ غريب، 
أخذ يلح علي  حىت جعلٍت أعود إذل كآبيت، وما لبثت موجة ذلك 
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الشعور أن انزاحت يف قرارة نفسي، ٥تلفة آاثر قلق مبهم ال أعرف 
مصدره، حاولت ٖتديد السبب الذي عكر علي صفوي، فلم أجد 
سببا واضحا، رٔتا ألشل عائد إذل مقر سكناي، ذلك ا١تكان الذي 

  .يكفهر لو وجهي كلما عدت إليو

دل يتبقى رل ا١تال لركوب اٟتافلة، فعدت أدراجي معتمدا على 
رجبلي، مشيت ٓتطوات متسارعة حىت وصلت إذل البيت، دفعت 

الباب األول، ٍب أدرت ا١تفتاح يف الباب الثاشل، خطوت إذل 
الداخل، خيل إذل أشل دا٫تت شخصا على حُت غفلة  فأسرع 

متواراي يف مكان ما، ٤تداث حركة مفاجئة تركت وراءىا ىبة برد ابردة 
و خفيفة، مرت يب كصفعة خفية المست وجهي، خفق قليب بعنف 

حىت جف لساشل لتضربٍت قشعريرة خبيثة يف ظهري، ووقف شعر 
ٟتييت حىت أحسست وكأنو سينتزع مٍت، فكرت أن أعود أدراجي 
.. لكٍت حملت أخي، تبا إنو أخي ايسُت الذي يصغرشل بثبلثة سنوات

كعادتو استغل فرصة كونو وحيدا يف البيت ! ىذا ما كان ينقصٍت
ليفتش بُت األغراض علو ٬تد در٫تا أو اثنُت، يشًتي هبا سيجارة 

 .ويدخنها خفية عنا، لكٍت اكتشفت أمره

تنفست الصعداء و ار٘تيت يف السرير، أغمضت جفناي ألراتح 
قليبل، فجأة أحسست بيد تربت على كتفي، فتحث عيناي، فإذا 



38 

 

وقفت ٤تاوال ا٢ترب، غَت أن رجبلي خانتٍت، ماذا  .ىو واقف أمامي
ال أستطيع ٖتريكها، تعثرت و سقطت ٖتت السرير، ! حدث لرجلي

اقًتب مٍت و أمسك بيدي، حاولت الصراخ من شدة الذعر، لكٍت 
عشرة أصابع : دل أستطع، ما ابل أعضائي؟ تفقدهتا فوجدهتا كاملة

ٖتت و عشرة أخرى فوق، عينان متعبتان، أذانن، أنف طويل و 
 ء أمرشل ابرتدا.أصبع يف الوسط، أما القلب فإشل أٝتعو ٮتفق بقوة

مبلبسي بسرعة لنلحق ابٞتنازة، جنازة من؟ دل يرد بل جرشل بعنف 
يف كتفي، وجدتٍت أمشي خلفو ٓتطوات سريعة كي نلحق ابٞتنازة 

ا١تزعومة، رؤوس صلعاء تظهر من بعيد ٖتمل نعشا خشبيا يف 
صمت قاتل، من ىؤالء؟ ومن الذي مات؟ ال أحد ٬تيب بل 

توقفت فتوقفوا ٚتيعا، وضعوا النعش أرضا فبدؤوا . استمروا يف ا١تشي
٭تفرون القرب، دل أفهم شيئا بعد فجعلت أراقبهم يف صمت خانق، 
حفروا القرب ووضعوا فيو النعش ا٠تشيب، قام أحدىم بفتح النعش 
الذي كان فارغا، ٍب أمروشل ابلدخول إليو، ىل جننتم؟ لن أفعل 

حاولوا إجباري عن النزول لكٍت قاومت بشدة، ركلت أغلبهم .. أبدا
. يف وجوىهم الذي دل تكن مبل٤تها واضعة

فوجئت بعد ذلك بقشعريرة ٕتلد ظهري كسوط ابرد حىت قفزت 
مذعورا فإذا يب مازلت ٦تددا على السرير و أمي  و أخي الصغَت 
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٬تلسان بقريب، انصرفت أمي بعد أن غمغمت بعض الكلمات 
بلغتها الثانية و اليت دل أفهم منها شيئا كالعادة، أدارت وجهها قبل 

لقد كنت ٖترك : تكلم أخي الصغَت منزعجا .أن تقع عيٍت يف عينيها
يديك و رجليك بعنف ظاىر، لقد أخفتنا كثَتا ودل نستطع إيقاظك 

ىل كنت ٖتلم؟ . إال هبذا ا١تاء البارد
و كأنٍت دل أصدق أنٍت كنت أحلم، رحت أٖتسس جدار الغرفة بيد 
مضطربة، وقفت جامدا للحظات كتمثال ٣تيبل النظر يف أرجائها، 
علٍت أىتدي إذل سر ىذا اٟتلم ا١تزعج، غَت أنٍت دل أٟتظ أي شيء 

يثَت االنتباه، أشيائي مازالت يف مكاهنا، كتايب مرمي على جنب 
السرير، علبة السجائر ٖتت الوسادة، تفقدت النوافذ فوجدهتا مغلقة 

لكن مازال ذلك ا٠توف يطاردشل كلما تنقلت يف أرجاء . كما تركتها
البيت لقضاء حوائجي، يف ا١تطبخ الرتشاف كأس من ا١تاء، يف 

اٟتمام لتنظيف أسناشل من بقااي ا١تاء الذي شربتو، يف الغرفة عندما 
أكون وحيدا مستعدا للنوم و يزداد حدة كلما أطفأت النور، ٦تا 

اضطرشل إذل إبقاء ا١تصباح مشتعبل حىت اكتشف أيب األمر ووٓتٍت 
  .كثَتا

يف فًتات نومي ا١تتقطع، كنت أتساءل ماذا لو دل لكن أحلم؟ ماذا 
لو كان األمر حقيقة؟ كيف سأقابل هللا عز وجل؟ وأان أجول بُت 
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الطاعة و ا١تعصية وأعلم أن من خطورة العيش بُت الطاعة و ا١تعصية 
ولو كان األمر . أنك ال تدري يف أي مرحلة منهم ستكون النهاية

لطا١تا فكرت أن أغلب مشاكلي . حقيقة لكنت اآلن من ا٠تاسرين
 .. سببها بعدي عن هللا

استيقظت يف وقت متأخر، تناولت فطوري من دون شهية، رأسي 
ثقيل، عيناي كليلتان، ٟتييت مبعثرة و غَت حليقة، ال أحب حلقها 
عموما، أطرايف مفككة و كأن شخصا ما كان يضربٍت هبراوة طوال 

الليل، فقد تعبت البارحة من كثرة ا١تشي على الشاطئ و من السهر 
. ا١تضٍت و النوم ا١تتقطع و أصداء ذلك اٟتلم تًتدد يف مسامعي

اجتاحٍت إرىاق شديد أصابٍت بعجز و فشل شديدين و أفقدشل كل 
رغبة يف اٟتركة و التنقل، لدى قررت البقاء يف البيت ىذا اليوم 

بقيت ٦تددا أأتمل حاليت . فعموما ال مكان أقصده حىت إن خرجت
. اليت دل تتغَت

أايم كغَتىا من األايم السابقة، تطلع الشمس و تغرب، و ما بُت 
تستمر اٟتياة غَت .. طلوعها وغروهبا ٘تر الساعات إذل غَت رجعة

 .مبالية ١تا ٭تدث رل، و ال ٔترض أو شيب أو فراق أو حىت موت

يف تلك الليلة أفقت على صراخ مزعج ٦تدود يشبو العواء، يًتدد يف 
جهة السقف ليتحول مع مرور الوقت إذل ىرير خافت ، خفق قليب 
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ماذا حدث؟ غادرت السرير مسرعا، ٗتبطت يف ظبلم .. بشدة
الغرفة الدامس، ٖتسست اٞتدار، ضغطت على الزر، اشتعل 

الضوء، الساعة تشَت إذل الثالثة صباحا، خرجت ألكتشف ما 
أفزعتٍت ىي كذلك لتزيد . ٭تدث ألرتطم أبمي عند الباب ا٠تارجي

إهنم اٞتَتان ٣تددا، نطق أخي الصغَت، نظرت من .. قليب خفقاان
األخوين يتشاجران ! إهنم اٞتَتان ا١تلعونون تبا.. انفذة صغَتة ألأتكد

على قطعة من حشيش و األخت تصرخ و تتأوه ابلقرب منهم دون 
  .جدوى

تركت الضوء مشتعبل ألن .. عدت إذل الغرفة، ٘تددت على السرير
النوم ىرب من عيٍت، و انزاحت خواطري يف دوائر من تساؤالت و 

قضيت ما .. افًتاضات ال حدود ٢تا و ال مفر منها على ما أظن
تبقى من تلك الليلة موزع ا٠تاطر، منجذاب بُت أرجوحة النوم و 

اليقظة، هتاٚتٍت أفكار ثقيلة، أمي اليت ارتطمت يب يف الباب و دل 
أيب الذي أفاق منزعجا وبدأ ابلنواح ما أن .. تقل شيئا، وكأنٍت شبح

والواقع ا١تر الذي يدخل متسلبل من النافذة .. رأى الضوء مشتعبل
بشكلو الغريب، يقًتب مٍت و يستل مطرقة ٖتت إبطو الكريو ٍب 

 .يهوى هبا علي

كلما تذكرت أىلي إال و شعرت و كأنٍت جندي قابع يف خندق 
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صغَت و ضيق، جندي أصبح ٤تاصرا من ٚتيع اٞتهات و ال ٯتلك 
فيو غَت بندقية و بضع رصاصات و من حولو تكدست أوصال 

حيث التسامح أصبح عملة صعبة واندرة .. البلمباالة وا٠تيانة العلنية
ىا ىم يتحدوشل .. يف زمن الغدر و ا٠تديعة و االستفزاز ا١تكشوف

إنو قردان من ٟتمنا و .. شامتُت، يضيقون علي ا٠تناق ساخرين
يضحكون على قردىم .. فلنشاىده يصارع الزمن وحيدا.. دمنا

ا١تسكُت علو ٮترج من خندقو رافعا راية االستسبلم، و يظهر منهزما 
  ..مدلوال أمامهم

دارت الدنيا يب، ضاع كل شيء، أمنياٌب كلها راحت سدى، دل يعد 
يهمٍت شيء، ا١توت و اٟتياة سواء، شريط السنُت ٯتر أمامي بكل 

.. تفاصيلو يف سرعة خاطفة، العقل يقتحمو ا١تلل و يعبث ٔتا فيو
اٟتلم اٞتميل غارق يف .. األمل يتسلق اٞتدار، لكنو ينهار يف النهاية

القلب ٬تثم يف .. ذكرايٌب ترفرف أبجنحة كسَتة.. الظل ٭تلم اب١توت
 . الركن القاًب ٬تًت أيسو و أحزانو

ىنا اكتشفت أن ماضي قد غرق كلو، حاضري انتحر، مستقبلي 
ما قيمة حياٌب إذن دون ماض وال . مات جنينا يف رحم اٟتاضر

حاضر وال مستقبل؟ فليغرق ىذا البحر ىذه اٟتياة التعيسة و 
 . ليطهرىا من أدراهنا وتعاستها
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مد إرل شخص يده .. وأان أأتمل البحر، ترامى إرل خليط من البكاء
.. كان ا٢تم قد أخذ ٬ترفٍت.. يطلب الوالعة ودل أعره أي اىتمام

بلعت .. و ابٟتزن يرتفع.. أحسست بينابيع الغم تتفجر يف ذاٌب
ميز  فيها لساشل نكهة .. آخر جرعة ألقتها ا٢تموم يف فمي

و أان أىم ابلعودة جارا أذايل ا٠تيبة .. االستسبلم ٦تزوجة بسوء اٟتظ
كعادٌب، راودتٍت خاطرة، فابتسمت، ارتسمت على شفتاي ابتسامة 

يغمرىا االستغراب، و كأنٍت أودع  ىذا العادل الغارق يف الظلمة، و 
كأنٍت أرمي بنفسي يف عادل قد ال أخرج من قط، عادل ا٠تيبة و 

 . االهنزام

لكن كيف سأصنع مصَتي وأمامي تستلقي طريق ملتوية كاألفعى،  
اترة أتسلق ظهر األمل الشامخ، و اترة أنبطح على صدر ا٠تيبات 

ا١تسطح، و من انحية أخرى ٖتكمٍت األقدار بيدىا ا١تفتولة، 
ال .. أان.. ساعدىا يف السماء، و مصدرىا تسًته اجملاىيل، وأان

أملك سوى أن أجاري التيار ا١تدفوع، و أن ألقي بنفسي على أرض 
مع أانس أقوامها كأقوامي، و لساهنا كلساشل، و .. مليئة اب١تفاجآت

ٝتاؤىا كسمائي أسَت فيها كاألبكم، حديثي إشارة، و حركيت 
مقيدة، يقيٍت من غدرىم حظ ضيق و قليل، ما إن يدفئٍت أمنهم 
ٟتظة حىت ٮتتفي ٟتظات أخرى وراء وجوه متجهمة، تنفجر يف 
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أسَت وحيدا عاراي يف ٝتائي .. أان.. وجهي من حُت آلخر، وأان
لتهزشل ٣تددا موجات الربد القارصة و .. الصافية و مشسي الدافئة
و األمطار تغسلٍت من ا٠تارج، و يف .. تقتلعٍت يد الريح العاتية

الداخل معركة ضارية بُت رغباٌب و واقعي، و تشًتك حواسي كلها 
يف عملية معقدة من ا١تقارنة بُت ماضي و حاضري و حىت 

أحاول أن أحل تلك العملية ا١تعقدة و .. أان.. مستقبلي، و أان
أسكت تلك اٟترب، لكنها تستمر رغما عٍت، فأمضي يف الشارع 

أسَت قرب . الطويل ٤تاوال أن أبدد وحدٌب يف ببلد ال تعرف الوحدة
الفيبلت الفخمة، ويًتاءى إذل مسامعي نباح كبلهبم و أصداء 
موسيقاىم ا٢تستَتية، لتزيد من تشنج أعصايب، أرفع رأسي ٨تو 

نوافذىم ألرى أانس تفصلٍت عنهم آالف السنُت، يرقصون بشكل 
أان الغريب يف مدينيت، ال أملك إال أن أمر .. أان.. غريب، و أان

أمام كل ذلك مرور الكرام، يداي يف جييب و ايقة معطفي مرفوعة 
لتقي عنقي النحيل من الربد البلسع، و رأسي الصغَت يغطيو شعر 
كثيف كقطعة ثوب أسود غَت مرغوب فيها، يتدذل بُت كتفاي، و 

  .يف داخلي جو مشحون من الرغبة يف أن تتغَت حارل

و ما يزيد أمري غرابة، حُت ٘تر أمامي بنت حواء، وتغرز فيا عينيها 
الربيئتُت، و يف جسدىا النضر تظهر براعم أنوثة مغرية، تتباطأ يف 
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مشيتها أمامي، تتظاىر ابلتفرج على ا١تعروضات يف الواجهات 
الزجاجية، و تتفقدشل من حُت آلخر بطرف خفي، تستبطئٍت 
٣تددا، لًت٘تي عيناي البائستُت يف جسدىا، تتشبثان بساقيها 

ا١تكتنزتُت، ٕتري يف عروقي دماء ساخنة، لتوقظ يف داخلي شهورا 
من الكبت و اٟترمان حىت ارٕتف عودي، ألقف حائرا متسائبل، 

ترى ماذا أعجبها يف متشرد مثلي؟ لكن ما إن أطلت الوقوف حىت 
اي لسذاجيت إهنا ٣ترد بنت ىوى تبحث ىي .. تبعت شخصا آخر

أسحب عيناي . األخرى عن سعادة مؤقتة تثَت هبا غيض تعاستها
ا١تنهزمتُت من ساحة ا١تعركة و أمضي يف طريقي بعودي ا١تشدود و 
ىل أملك أن أفعل أكثر من ىذا؟  ٍب لفث انتباىي رجل ْتركاتو 

أيعرفٍت اي ترى؟ لكنٍت .. الغريبة، نظرت إليو فإذا بو يبتسم يف وجهي
حركتو ا١تقززة أاثرت ..... دل أره من قبل، ليفاجئٍت عندما دعاشل ل

رميتو بقنينة كانت مرمية ليفر .. امشئزازي، ىذا ما كان ينقصٍت
 .ىاراب، ااخ كم أكره ىذا النوع من البشر

توجهت إذل إحدى ا١تقاىي ألقضي حاجيت، وقفت أمام ا١تغسلة، 
مددت يدي إذل الصنبور أسكبو، كانت عيناي قد تعبتا، رفعتهما 

رأيتٍت يف إحداىا صورة .. إذل ا١ترااي ا١تثبتة أمامي و على جانيب
منسية ابألبيض و األسود، ورأيتٍت يف األخرى ٣تنوان أٛتل على 
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٬تب أن أذىب .. البد أهنا عبلمات اٟتمق.. كتفي كيسا خشنا
  .للبيت قبل أن يكشف أمري

قررت البقاء يف البيت ابلرغم من أشل ال أطيق البقاء ىنا ولو لثانية 
لكن ىذا أىون علي من أن يكشف الناس أمري، أخاف أن أخرج 

و أعقد يداي وراء ظهري، أٗتبط يف مشييت كالعادة و أنسج 
برجبلي على أدصل األرض خطوطا متكسرة، و أخرى مستقيمة، 
أخط نقطا و عبلمات استفهام و تعجب، مأساٌب أكرب من أن 

تنسى  و فضيحيت أوسع من أن تسًت، وقد  أدخل التاريخ اجملاشل و 
أصبح موضع األنظار، يف كل زقاق أمر بو أٝتع وراء األبواب و 

النوافذ، بل حىت على األرصفة ويف عرض الطريق، النساء األطفال 
 ..إنو ىو: والرجال يتهامسون

يف السرير و أان أترجى جفناي أن يغمضا قليبل وتنال عيناي 
تذكرت األشخاص الذين أقابلهم كل .. ا١تتعبتان قسطا من الراحة

يوم يف اٟتافلة، يف الشارع، يف ا١تقاىي، ما أشقاىم و ىم يفتحون 
يًتبصون أبسط الفرص يف الظلمة اٟتالكة و ..  أعينهم عن آخرىا

ما أشقاىم و ىم يبللون شفاىهم ٔتا تبقى من لعاب يف .. الغامضة
ما أشقاىم وىم يف بيوهتم .. أفواىهم من أجل اللقمة ا١تلعونة

ما .. صامتون و أصداء ضحكات جَتاهنم تًتدد يف آذاهنم ا١تتعبة
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  .أشقاىم و ما أشقاشل

حقيقة مأساتنا تكمن يف أننا لسنا يف مستوى ىذه ا١تأساة، ٨تن 
بسطاء، حياتنا بسيطة، ذنوبنا بسيطة، كتب لنا أن نعيش بسطاء 

.. لكننا أتثران ْتقارة ىذا العادل و أصبحنا أنمل يف أشياء أكرب منا
مشكلتنا ليست .. ٦تا جعلنا نصادق اٟتزن و نفًتش ا٢تموم كل يوم

مع ا٠تبز الذي أنكلو وال مع ا١تاء الذي نشربو وال مع األحبلم اليت 
.. مشكلتنا أننا ولدان يف زمن كريو، زمن ٓتيل.. نضعها نصب أعيننا

! ٘تضي الشهور و األعوام هبدوء و مازلنا نتساءل من منا الغريب
 ٨تن أم ىذا اٞتيل الذي ما نزال يف زمانو؟ 

ٔترارة تعاقبت األايم و الشهور وقليب لتعاسيت بدأ يلُت، أصبحت 
كالعاشق الذي طال انتظاره ٟتبيبتو حىت ألف االنتظار و دل يعد 

أصبحت أميل إذل تعاسيت أكثر فأكثر إذل أن .. يرغب يف عودهتا
.. التقيت إبٝتاعيل صدفة و أخربشل أبنو وجد اٟتل ١تعاانتنا أخَتا

ىذا ا٠ترب كان كصفعات تنهال علي ولست أدري مصدرىا فقد 
 .فقدت األمل يف األخبار السارة منذ زمن بعيد

  ىل أنت منتبو؟_ 

  نعم_ 

 جيد ألشل لن أتوقف و لن أكرر ما سأقول و ال تقاطعٍت أرجوك    _ 
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  لن أفعل، أنت ا١تدير_ 

  نعم أان ا١تدير ألشل اكتشفت أمورا أنت ال تعلمها  _ 

    تفضل_ 

...       منذ أايم كنت يف ا١تسجد ألصلي صبلة العشاء حُت_ 
  منذ مىت وأنت تصلي؟_ 

   أدل أقل لك أال تقاطعٍت؟_ 

  آسف آسف _ 

نظر إرل .. ا١تهم بعد الصبلة الحظت أن شخصا كان يراقبٍت_ 
أخذ يتلمس ٟتيتو ببطء شديد  .. طويبل حىت كدت أخفض بصري

فجأة حملت الدموع تنهمر .. حىت انقلب بصره إذل ما يشبو التيهان
أيب .. لوىلة اي صديقي ظننتو أيب.. من عينيو حىت غمرت ٟتيتة

الذي تركٍت وأان صغَت، آه كم وددت لو أعانقو و أقول لو ىل 
جئت اي أيب لتداوي جراح السنُت اليت عشتها وحيدا، وتعوضٍت عن 

أنظر اي أيب، أنظر إذل شعَتات رأسي اليت .. أحزان عمر مر بدونك
لكن أنت تعرفٍت ..  أنظر.. تصارعن بياض الشيوخ وسحر الشباب

  ..لن أفعل ىذا أبدا

نعم أعلم ٘تاما ىذا ففي هناية ا١تطاف ٬تب أن يدفع ٙتن _ 
  ..أخطائو
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  ..يف اٟتقيقة قد أفعل_ 

  ..عموما أكمل حديثك_ 

انصرف الرجل ٟتال سبيلو دون أن أدري سبب مراقبتو رل و ىذا _ 
  ..ما حَتشل طوال الليل وانتظرت صبلة الفجر على أحر من اٞتمر

ىذا مفاجئ .. أصبحت تستيقظ لصبلة الفجر! صبلة الفجر_ 
  حقا

  ..إن قاطعتٍت مرة أخرى سأنصرف_ 

  ..لكنك قد فاجأتٍت حقا.. آسف_ 

قصدت ا١تسجد ابكرا علٍت أجده ىناك لكن لؤلسف دل أيٌب و _ 
أصبحت أنتظره يف كل صبلة إذل أن مر . ىذا ما زاد من حَتٌب

.. أسبوع كامل و ظهر أخَتا، دل أنتظر كثَتا حىت ال ينصرف ٣تددا
بعد الصبلة قصدتو ألستفسر أمره، لكنو ٕتنبٍت يف األول إال أن 

  ..إصراري جعلو يتكلم أخَتا

  ىل ىو أبوك حقا؟_ 

و بعد يومُت .. لكن ال شك أنو أب جيد.. ال لقد كنت ٥تطأ_ 
من لقائنا األول، التقيت صاحيب اٞتديد خاطبا يف ٚتاعة من 

الشباب قرب ا١تسجد، دل يتأخر يف رؤييت سريعا، إستسمح اٞتماعة 
و قصدشل ٖتت أنظارىم، سلم علي بكلتا يديو، و٨تن نتمشى أخذ 
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٭تدثٍت عما ٭تدث يف الدول العربية ىذه األايم و كيف أن الدولة 
ظهرت يف الوقت ا١تناسب لتنقد العادل العريب  (داعش)اإلسبلمية 

من الضياع وأن اٟتل ا١تناسب لتفادي ما ٭تدث لنا من ا٨تبلل 
 ..أخبلقي و بعد عن الدين ىو يف يد ىذه الدولة اٞتديدة

أتعلم أن مصاحبتك ١تثل ىذا النوع من الناس خطَت؟  _ 
نعم ىذا ما فكرت فيو من البداية لكن كبلمو كلو كان صحيحا، _ 

  ..وىذا ما حَتشل كثَتا

اي صديقي ال ٣تال للحَتة يف مثل ىذه األمور، قد يضيع _ 
  .مستقبلك يف رمشة عُت

  عن أي مستقبل تتحدث؟_ 

  ..ىذا ابلضبط ما ٭تَتشل أان كذلك_ 

دعٍت أكمل حديثي، لكن أريد منك تعهدا أبن تستمع جيدا وال _ 
ٖتكم علي حىت أهني حديثي، و إن كنت لن تفعل ىذا فأرجوك ال 
تضيع وقيت، لكن إن  وافقت على كبلمي فتذكر أنك من اخًتت 
ذلك وأشل دل أرغمك على شيء ألن ما سيحدث بعد ىذا ليس 

.. مسؤولييت 
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انقضى يوم من أايم التفكَت الطويل، أذاني ال تزاالن ٖتتفظان 
بصخب كبلم صديقي، بدا واثقا ٦تا كان يقول ابلرغم من أنٍت 

أصبحت أٖتاشى النظر يف وجوه  فهمت قصده منذ البداية،
أصحاب اللحااي و اٞتبلبيب يف ا١تسجد لدرجة أنٍت قررت أداء 

الصلوات يف ا١تنزل بعيدا عنهم، فهم يبدون رل كالثعالب، ٮترجون 
من ا١تساجد بعد أداء الصبلة، يدمدمون أبصوات مرتفعة، يتمايلون 
يف مشيتهم، ٖتيطهم ىالة من ا٢تيبة و الوقار، ابلرغم من أن بعضهم 

لست  مغفبل ليضحك .. ينسل إذل بيوت الدعارة يشرب و يزشل
علي جاىل أمي و يقنعٍت أبفكاره الغريبة، و حىت إن دل يقنعٍت فقد 

 .يستغل ظرويف ىذه اليت ٕتعلٍت أستسلم ألي شيء بسهولة

عدت إذل تعاسيت بعد أن فشل صديقي يف إقناعي ٔتخططو اٞتريء 
ال .. ابلرغم من ٤تاوالتو ا١تتكررة ٦تا جعلٍت أهترب من مبلقاتو كثَتا

زلت أتذكر ابتسامتو العريضة و ىو ٭تدثٍت عن مزااي  
ْتيث أهنم يوفرون لك كل ما ٖتتاجو عمل ٔتقابل جيد، - داعش–

مسكن مبلئم، حىت الزواج فهم يتكفلون بو، خبلصة األمر أهنم 
سيمنحون لك ما قد تعمل من أجلو ىنا يف ببلدك طوال حياتك 

: دون أن ٖتققو، حىت أنو بدأ يستدل على كبلمو آبايت قرآنية
وحقيقة األمر أنو كاد "  عسى أن تكرىوا شيئاً وىو خَت لكم"
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يقنعٍت ابلذىاب معو إذل ىناك ليس القتناعي أبفكارىم أو ٔتا 
بل ألشل سأجد نفسي مرة أخرى وحيدا .. يعملون من أجلو ىناك

.. يف ىذه الشوارع
و ىا ىنا مازلت نفس .. مر نصف سنة كاملة و كأنو يومان فقط

.. أشم ا٢تواء ا١تلوث.. ما زلت أسرح يف الشوارع.. الشخص التعيس
أتذكر إٝتاعيل، البارحة رأيتو، التقت عيناان، .. أحس ابٞتوع غالبا

ىل .. فلوى عنقو عٍت و انصرف، نصف سنة حصل فيها ما حصل
كان .. مازال يتذكرشل؟ نظراتو كانت تدل على أنو الزال يذكرشل

. رآشل وٕتاىلٍت.. ٭تادث بعض األصدقاء يبدو عليهم أهنم أغنياء
الحظت أنو غَت .. كان مهندما.. يبدو أن اٟتظ حالفو أخَتا

عموما ال أعتقد أنو ٯتلك .. ال أعتقد أنو التحق بداعش.. أصحابو
ليس مهما اآلن، ا١تهم أن اٟتظ حالفو .. اٞترأة الكافية لفعل ذلك

تبعتو بدافع الفضول بعد أن ودع أصحابو، كان ٯتشي .. أخَتا
انتقل . ٓتطى سريعة ولو التفت قليبل إذل الوراء لرآشل، و ال رٔتا هنرشل

فجأة إذل اٞتانب األٯتن، ٦تا جعلٍت أتوقف عن اللحاق بو و مراقبتو 
.. وضع يده يف جيب معطفو، إنو ٯتلك معطفا اآلن.. من بعيد

أخرج رزمة من ا١تفاتح بعد أن وقف أمام سيارة فخمة و أخد يفتح 
 .ابهبا
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انطلق إٝتاعيل مسرعا بسيارتو الفخمة، و بقيت سا٫تا يكويٍت 
من أين لو كل ىذا؟ أفقت من سهوي على صوت : الفضول

يوما ما سأقتل : هنرتو بشدة! متسول يطلب ماال، اي للسخرية
! أحدكم أيها ا١تتسولون ا١تزعجون

..  لست أدري حقا ما اٞتدوى ٦تا يفعل ىؤالء ا١تتسولون
٬ترون ثياهبم الرثة .. يستيقظون ابكرا قبل اٞتميع ىذا إن انموا طبعا

وأطفا٢تم انئمون بُت أيديهم طوال الوقت .. طوال اليوم يف الشوارع
و وجوىهم مصفرة من اٞتوع ابلرغم .. و كأهنم ٮتدروهنم عن قصد

لكنهم يريدون ا١تزيد .. من أن جيوهبم امتؤلت بدراىم الفقراء مثلهم
و ا١تزيد و يف األخَت تسمع أن ا١تتسول فبلن قد مات و ترك أمواال 

 ! كثَتة و ال أحد يرثها

لكن مهما بلغ حجم .. أعًتف بذلك.. لقد فقدت صديقا جيدا
خسارتنا يكفي أن ننظر حولنا لنرى أن ال أحد يبارل ٠تسارتنا، 

فالشوارع تبقى مليئة أبانسها اليت تبدو كالسيول، .. لفجيعتنا
يشًتون و يبيعون، يركبون السيارات و بعضهم يزحف مثلي على 

وصدى ا١توسيقى السعيدة ما زال يصل إذل مسامعنا أينما .. األرض
 ..ارٖتلنا

ٖتولت أضواء الرابط  .. أصبحت ا١تدينة غَت ا١تدينة اليت أعرفها
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أصبحت كبحر فقد زرقتو بكثرة .. البيضاء إذل لون فاتح أصفر
أسَت فيها طوال وعرضا ٔتبلبسي اليت تنبهت أهنا رثة .. األوساخ

دل يلتفت إذل وجودي أحد، . كنت كشبح يتحاشاه الناس.. قدٯتة
كنت كحايف القدمُت أستلذ رطوبة .. الكل راض وغارق فيما فيو

البسط ٖتت قدمي فبل أمل السَت، كأنٍت يف حلم ال يصدق، أان 
الوحيد الذي يتنقل يف ا١تدينة، واجهات احملبلت مزينة و الناس 

مقعدون جوانب الشارع الكبَت، يضحكون ويلبسون مبلبس غريبة 
ىذا إن كنا سنسميها مبلبس فهي .. خصوصا النساء منهم

ىذا جزء من  األشياء اليت .. ابألحرى تسًت القليل من أجسادىن
الزيف فيها أفسد حىت مشاعر .. تثَت غيضي يف ىذه ا١تدينة ا١تشتعلة

لن أنكر أشل أخاف أن أتزوج لدرجة أشل وعدت نفسي أال .. اٟتب
بنات اليوم يعشن حالة من اٞتنون، يتعاطُت .. أفعل يوما

.. ا١تخدرات، يشربن ا٠تمر، يدخنن، واٟتب الشريف دل يعد موجودا
أان أعلم أنو ليس يف ىذه ا١تدينة شخص واحد ال ٭تمل يف رأسو 
شيئا من ننت ا١تاضي ومع ذلك فهم يعيشون ٔتشاكلهم ٭تملوهنا 

و .. يوما ما ستنفجر اٞتماجم.. أينما حلوا و ارٖتلوا رغم ثقلها
وأان؟ ماذا سيكون .. سينتهي الناس من أكل بعضهم البعض

٣ترب أن أكون .. مصَتي؟ أان لست إال واحدا من أىل ىذه ا١تدينة
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. ىكذا
يف إحدى جوالٌب ا١تعهودة يف . و ما أبشعها من صدفة.. ابلصدفة 

ا١تدينة، كنت أسَت وا١تطربة أصالة تطرب أذشل من خبلل 
وعند منعطف مفاجئ، وجدت نفسي وجها لوجو .. السماعات

كانت كما رأيتها آخر مرة  منذ .. بقيت جامدا يف مكاشل.. معها
يفضح تفاصيل جسدىا أكثر ما .. تلبس ثواب ٝتاواي.. سنتُت تقريبا

عيوننا التقت نظراهتما ْترارة، ففضحت حسرتنا على .. يسًت منو
سنوات أضعناىا وكان ابإلمكان أن نعيشها معا، قببلت عربت 
عنها شفتاان دون أن تلتقيا، ىذه اللحظة وحدىا تركت لنظراٌب 

فتحت ذراعيها لتضمٍت، خفت أن .. حرية التعبَت كيفما أرادت
أعانقها وكأن شيئا دل ٭تدث بيننا، خفت أن أعانقها بعد أن تركتها 

بدون سبب مقنع ابلرغم من أهنا كانت ٥تتلفة عن كل الفتيات 
.. اللواٌب قابلتهن، خفت أن أعانقها فابتعدت عنها، فبلحقتٍت

بدأت أسرع ا٠تطى، ويف كل مرة أجدىا أمامي فأ٨ترف، لكنها 
ار٘تيت .. حينها علمت أهنا دل تتخلى عن عنادىا.. تعًتضٍت ابٝتة

يف أحضاهنا، ٘تنيت لو بكيت يف تلك اللحظة، ٘تنيت لو سالت 
دموع صافية نقية من عيناي اٞتافتُت، ٘تنيت لو أبكي حىت أىتز يف 
صدرىا، فأحس كأنٍت أٗتفف من ثقل ٫تومي اليت كانت ٘تؤلشل من 
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. الداخل
: قالت.. بدأان ٪تشي الزمُت الصمت حىت وصلنا إذل البحر

..  وزنك نقص _ 
أنت كما أنت، وكما اختزنتك .. إهنا السجائر اليت تلتهم ىوائي_ 

.. يف ذاكرٌب، رائعة ٚتيلة
.. بعدك أتعبٍت، أفقدشل توازشل وىدوئي_ 
أان كذلك فقدت ىدوئي، ما حدث كان فضيعا ودل يكن أمامي _ 

.. سوى الرحيل
.. دل تكن لًتحل بتلك الطريقة_ 

 ...................... _
.. ٬تب أن تنسى ما حدث اي زايد_ 
وىل نسييت أنت اي ىدى؟  _ 
دل أنسى لكٍت أحببتك ومازلت أحبك، ومنذ آخر لقاء بيننا _ 

٘تنيت لو أملك تلك العصا السحرية، .. وصورتك دل تفارق خيارل
أتذكر؟  .. ألغَت هبا واقع األشياء ونعود كما كنا يف السابق

 .طبعا أتذكر كل التفاصيل_ 

بدأت معها مشوار الكلمات، وحدثتٍت عنها وعن معاانهتا رفقة 
بقيت .. رجل دل تعد تطيقو، وعن كثَت من األمور اليت حدثت معها
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أان صامتا معظم الوقت، عيناي الزمتا أتملها، شعرت بنفسها وقد 
  :أصيبت بشراىة اٟتديث فقالت

لقد نسيت نفسي فكلمتك عٍت كثَتاً وأنت تبلزم الصمت _ 
  والتأمل، فهل أصبتك اب١تلل والدوار؟

بل دوختٍت كلماتك اليت تتحدثُت هبا بلغة األطفال .. ال أبدا_ 
وعفويتهم، أحب أن أٝتعك، أن تلقي ما يف جعبتك ألنٍت وأان 

أأتملك أرى تلك الطفلة اليت كنت أعرفها ٗترج من أعماقك، ال 
أشعر أن ىناك حدوداً ٯتكنها أن تقيد أفكارك وال كلماتك اليت 

ٗترج بعفوية وتلقائية، بدون مساحيق ٕتميل ٗتتفي وراءىا، وبدون 
أكاذيب تتحايلُت هبا على الواقع، برباءة األطفال ٖتولُت اٟتقيقة إذل 
واقع ٚتيل ٯتتزج ابلعاطفة وأبمور أخرى ٚتيلة، أنت متمردة بشكل 
لطيف، وعاشقة تغَتين مرارة الدنيا وٕتعلُت ٢تا شكبًل آخر، أحب 

أن أراك وأنت ترفعُت بعضاً من خصبلت شعرك الذي غطى 
أتعلمُت ؟ إنو ١تن الغريب أن نلتقي يف ىذا اليوم .. حاجبيك
 أال ترين ذلك؟. ابلضبط

لطا١تا انتظرت ىذا اليوم و كنت متيقنة أنٍت .. ليس األمر غريبا_ 
  .سأراك يوما ما

   ..ىذا آخر يوم رل ابلرابط_ 
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 إذل أين تنوي الرحيل و١تاذا؟_ 

  ..وجدت عمبل مناسبا جنوب الببلد لدى البد رل أن أغادر_ 

كم كنت .. لكن ال تتصور مدى سعادٌب بلقائك.. اي للخسارة_ 
أستعيد صورتك وأنت جالس أمامي يف غرفتنا السرية أتذكر؟ كان 

كنت أتفحص وجهك عن قرب .. العرق يسيل منا بشكل ٚتيل
كانت رائحة .. فأراك تبدو ىادئ القسمات، وكنت تبتسم كثَتا

٘تنيت .. ا٠تمر تتضوع من فمك كالعطر، ال تظن أشل أكذب عليك
  ..لو عشنا معا

كان البد أن .. اآلن أجد نفسي وحيدا مرة أخرى بعد أن ودعتها
أكذب عليها بشأن مغادرٌب للمدينة، إهنا متزوجة اآلن ولن أٝتح 

كل األزواج ىكذا .. ٢تا أن ٗتون زوجها معي جملرد أهنا دل تعد تطيقو
.. ال يطيقون بعضهم البعض لكنهم يستمرون

 أتتيٍت بعض اٟتاالت كاليت أعيشها اآلن و اليت ال أعرف  معها 
كل . كيف أوجو شبكة تفكَتي، وال القبلة اليت ىي سبب تعاسيت
شيء يبدو يف الظاىر على أحسن ما يرام، لكن ال شيء يف 

الداخل يوحي بذلك، يتقدم يب العمر وتستمر األايم، وحاليت على 
حا٢تا، كأنٍت أدور يف حلقة فارغة، ال زواج ال أوالد، ال أمل يف 

مرحلة صعبة وأصعب حُت يتقدم العمر و ال يطاوعك .. حصو٢تم
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  .اٟتظ

البلمباالة والتجاىل ٫تا دائي وعليت، القلق و قلة اٟتيلة ٫تا السبب 
يف ٖتطم نفسييت، أدركت للتو أنٍت ودعت مرحلة ودخلت إذل 
.. أخرى، ودعت ابألوذل نفسييت و يف الثانية سأودع حتما صحيت
أين السبيل إليك أيتها السعادة التائهة؟ أم أان التائو؟ ال أعرف 

لطريقك أي إشارة، أي سبب سوى اٞتري والتنقل و زمان الشباب 
حتما .. غابت مع األوذل البسمة وستضيع اآلن الصحة.. ٭تًتق

ستضيع وأان اآلن جالس يف البار للمرة األوذل يف حياٌب أداعب 
   كأسا من ا٠تمر، فما الذي بقي بعد ىذا؟

.. كأس أخرى من فضلك _ 
 تفضل_ 

تلفظٍت البار إذل ا٠تارج، فأشم ا٢تواء وأسرح يف الشارع الكبَت 
يتحاشاشل الناس رٔتا ألن مشييت أصبحت غريبة، دليل على أشل 

على مقربة .. ٥تمور، اآلن أان يف حالة تسمح رل اب٠تروج عن ا١تعتاد
كانت رشيقة مقدودة، .. مٍت ٝتعت وقع حذاء نسوي، فالتفتت

تنبهت إذل عيوشل اليت تبلحقها فأسرعت ا٠تطى، قلت ٢تا بلغة 
  :ركيكة

   واش كلشي زززززعر وال غي الششششعر_ 
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  :أجابت بكل ثقة 

ٍب بصقت على ! واش كلشي طوووويل اوال غي اللسسسسان_ 
  ..األرض وإتهت إذل اٞتانب اآلخر

أنظر . دل أابرل، تقبلت بصقها بصدر رحب وٚتدت يف مكاشل
حورل علٍت أىتدي إذل مكان أٗتلص فيو من البول الذي ٭ترق 

ودل أجد سوى سور طويل أصفر كانت تفوح منو رائحة .. مثانيت
البول أساسا، ظننتو مرحاضا عموميا فقضيت فيو حاجيت أان كذلك 

وأان أتبول هبذه الطريقة تذكرت يوم كنت . دون أن أكًتث للمارة
أفعل نفس الشيء على جنبات ا١تدرسة وأان صغَت مع ثلة من 

أصدقاء قدامى، كنا ٧تد يف ذلك متعة ال تصور، نتسابق من منا 
سَتفع بولو أعلى من اآلخرين، كانت الفرحة تغمر نفوسنا، وكان 

أعود اليوم بعد أن .. كل شيء على أحسن ما يرام يف ذلك الوقت
طال يب الزمن ألفعل نفس الشيء، أرفع بورل عاليا وأراقبو يرش 

اٟتائط ويًتدد يف مبلبسي، أفعل ىذا ال لشيء سوى ألخفي فيو 
ذاٌب ا١ترفوضة، وأركب ذاات أخرى حىت أبدو اب١تظهر الذي قد يلقى 

أبدو .. استحسان األشباح اليت أعرفها، أقصد أىلي و أصدقائي
ٔتظهر السكَت اآلن، دل يكن ينقصٍت سوى ا٠تمر، معطف ابرل، 

شعر كثيف، ٟتية اعتدت أن أعفو عنها لشهور، اللحية ىي أكثر 
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شيء يًتجم التعاسة اليت بداخلي وتزيد ٫تي وأان أالمسها ٔتسحة 
رائحة ا٠تمر تنطلق عرب .. بدأت أشعر ابلقليل من الدوار. يدي

الدخان يتوغل يف .. خياشيمي حادة نفاذة، فتسري يف دمي الفقَت
كم أنت ساحرة ... رئتاي كالتيار، يدفعٍت إذل عادل آخر، إذل ىناك

و .. اي صاحبة اٞتلباب األزرق، و أنت اي صاحبة السروال األسود
 .ألول مرة أحس الشارع واقعا ٖتت بصري

كنت غائبا مفتوح العينُت وأان ٦تدد يف حديقة عمومية أْتلق يف 
دل أزل ٔتثل ىذا ا٢تدوء منذ .. البلشيء، بعد ذلك ٪تت يف ىدوء

كانت تناديٍت .. مدة، واصلت النهار ابلليل ودخلت يف حلم غريب
و تبتسم ابتسامة ٚتيلة، آه كم اشتقت .. زايد، زايد: ابٝتي

دل تكن حزينة وال غاضبة، كانت سعيدة، دل .. البتسامتك اي أمي
كان وجهها ابرزا، كانت تناديٍت فأحاول أن .. تكن تشتكي وتتذمر

حاولت ٕتاوزه .. أشق طريقي إليها، لكن كان ىناك جدار يفصلنا
لكنها كانت ٗتطو بتبات ٣تتازة .. لكن رجبلي خانتٍت فًتاجعت

عندىا دل أعد .. اٞتدار، ألجد نفسي ٤تموال بُت يديها كطفل صغَت
ألستيقظ على صيحة مزعجة .. ال شيء سوى الفراغ.. أرى شيئا

 ..لقط ملعون

ماذا تتمٌت أن تكون يف ا١تستقبل؟ السؤال الذي حَتشل و أان 
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أغلبهم كان يريد أن .. كان ا١تعلم يسألنا واحدا واحدا .. صغَت
سؤال ٭تضرشل ابستمرار فأعيده، . إال أان دل أجب قط.. يكون طبيبا

سؤال أستمتع وأٖتسر بتوجيهو لؤلطفال .. ألعيد فيو قراءة ذاٌب
الصغار، ألشل وأان كبَت اآلن دل أكتشف بعد ماذا أريد أن أكون وال 

سؤال كنت أعرف جوابو لكٍت دل أجب عليو آنذاك ٦تا .. من أكون
اآلن بعد أن دارت األايم و . أاثر حفيظة ا١تعلم ووصفٍت اب١تتشائم

نعم أان سعيد لكوشل كنت .. أبدت ما أخفتو لصحايف صغَت
ودعت ا١تدرسة و معلميها، ودعت أحبلمي .. ومازلت متشائما

ينتابٍت شعور .. البسيطة ألجد نفسي سكَتا أحدث كأسي يف البار
أحسست . ابألدل  وأان غارق يف ا١تاضي الذي ٬تيب عنو اٟتاضر

ابنقباض يف داخلي، أفرغت رئيت بزفَت تبلشى ىواءه يف السماء 
أينك اي إٝتاعيل لتخرجٍت من ىذا الغم الذي .. ألبدد فيو حزشل

. اشتقت إذل اٟتديث معك.. يقتلٍت
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أسجل بدخورل . أعود يف ا١تساء و ا٠تمر ما زال يلعب بعقلي
.. ٟتجرٌب يوما آخر من السكر العلٍت وصباحا آخر دون شك

اهنض : ار٘تيت يف السرير لينتج عن ذلك صوت مزعج كأنو يقول
لكٍت دل أابرل، أحب ! من فوقي أيها السكَت واغسل جسدك الننت

أخذت أسيح بعيناي اٟتمراوتُت يف أرجاء الغرفة، .. رائحيت النتنة
كل شيء ماثل مكانو، مبلبسي يف ا٠تزانة، غطائي يف مكانو، 

ا١تسكُت دل يرى الشمس وال ا١تاء من زمن طويل حالو كحال تلك 
ا١تبلبس العفنة، دل أعد أستعملها عموما فقد اكتفيت ٔتعطفي، 

رقصات ذاببة كانت ٘تزق الصمت . صديقي الوحيد ورفيق دريب
رٔتا رائحيت ىي ! ال أدري كيف وصلت إذل ىنا.. السائد يف الغرفة

تنتقل ٯتينا مشاال صعودا نزوال وكأهنا اتئهة ال تدري .. اليت أاثرهتا
  أنت الشك ٥تمورة مثلي؟: مثلي ٘تاما، خاطبتها.. عما تبحث

..  ماذا تريدين أن تكوشل عندما تكربين؟ ال ٗتايف لن أخرب أحدا
 .ترٚتت ضحكتها بدندنة وطارت بعيدا

حشرت وجهي داخل الغطاء العفن علٍت أتصيد القليل من النوم 
ألخفي فيو أ١تي و أنسى ٫تي، ال أستطيع أن أغالب ىذا الضرر 

تنتابٍت .. النفسي اب٠تمر، النوم لو مفعول خاص إنو ا١توت ا١تؤقت
اٟتَتة و الوحشة، أفكر يف أمي، إخوٌب، ترى ما اٞتديد يف حياهتم، 
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فأان دل أٝتع عنهم شيئا ابلرغم من أننا نعيش يف بيت واحد لكن يف 
ترى ىل اكتشفوا قصيت اٞتديدة مع ا٠تمر، البد .. عا١تُت ٥تتلفُت

  ..أهنم الحظوا ذلك

تشرق الشمس دون أن أراىا .. أصبحت أعيش بوثَتة يومية منظمة
و تستعد للغروب لتجدشل يف البار يف نفس الكرسي، ال شك أنو 
قد سئم مؤخرٌب، اللباس الذي على ظهري دل يعد يطيقٍت كذلك، 

أنظر ! أحسست بو يلسعٍت كثَتا مؤخرا لكٍت دل أابرل، فأان لست أان
اي أيب وأنت كذلك اي أمي، أنظروا علكم تتعرفون على ذاك الذي 

٬تلس يف البار، عيب أن تتعرفوا عليو، أنظروا اي أىل ا١تدينة، أنظروا 
دل أعد مثاليا كما .. اي من تعيشون من ٟتوم البشر وتسرقون أرزاقهم

كنت، أصبحت واحدا منكم، واحدا من الذائب، ذئب ٭تاول أن 
 ..يتسًت وراء ظهره النقي وسوء اٟتال، ذئب خلق لبلشيء

اٟتانة كانت مليئة ابلزابئن األوفياء ككل يوم، دل يسبق أن حدثٍت 
أحدىم منذ بدأت أراتد ا١تكان، دل أكن أشعر بوجودىم عموما، 
الكل مشغول ٔتداعبة كأسو، لكن اليوم لفث نظري أحدىم كان 

٬تلس أمامي، عيناه  تستقران على كأسو الفارغة، كان يكلم نفسو 
اشرب اي : خاطبتو هبدوء.. األرزاق بيد هللا، األرزاق بيد هللا: ويردد

وال تذكر اسم هللا يف مثل ىذه .. صديقي و انسى العادل من حولك
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: أجاب بنفس ا٢تدوء و اٟتسرة تبدو واضحة يف عينيو.. األماكن
  .أعلم ذلك، لكنها اٟتقيقة

سكتت، دل أشأ أن أستمر يف اٟتديث معو، لكنو واصل تنهداتو 
وىو مغمض العينُت كأنو يتخيل فضيحتو، ترى ىل تكون فضيحتو 

أكرب من فضيحيت؟ دل أرد إزعاجو ابلسؤال فيكفيو ما ىو 
كانت أغاشل جورج وسوف القادمة من البلمكان قد أخذت ..فيو

تتسرب إذل أذشل بشكل خافت، تساءلت ما عبلقة جورج ىذا 
ْتاانت ا٠تمر ١تا ال يذيعون أغاشل ١تطربُت آخرين كأصالة مثبل، أود 

وأان غارق فيما أان فيو، تفاجأت بذاك .. لو أٝتع صوهتا الدافئ اآلن
التعيس يلمس يدي بيده الباردة، لوال ابئع السجائر الذي لفث 
انتباىي لصفعتو يف وجهو، ظننتو واحدا من ىؤالء ا١تثليُت الذين 

امتؤلت هبم شوارع ا١تدينة، لكنو كان ىادائ وتكلم ْتسرة شديدة 
  ما بك اي صديقي؟: حىت قارب البكاء، استفسرتو

اقًتب مٍت، وقدم رل كأسا آخر، كنت ْتاجة لكأس آخر، أشعلت 
سيجارة وسلمتو واحدة كذلك، تبدو مبل٤تو واضحة اآلن، رجل 

أشار إرل أن .. يف الثبلثُت من العمر، لو شارب كشارب أيب ٘تاما
أريدك أن تسمع : أقًتب أكثر، ا٨تنيت ابٕتاىو و ٫تس يف أذشل

دعنا نسمع قصتك أوال ٍب : أجبتو ساخرا! قصيت وتقتلٍت بعد ذلك
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أان اي صديقي إنسان بسيط، : ابتسم وقال.. نذىب لننتحر معا
لدي عائلة أعيلها، لكن كما تعلم ال ٭تالفنا اٟتظ دائما يف اٟتصول 

على عمل قار، أان عاطل منذ ستة أشهر، وقبل أسبوع ٝتعت أن 
صاحب اٞتبللة سيقوم بزايرة للمنطقة اليت أعيش فيها قصد مهمة 
ما، قلت مع نفسي ١تا ال أجرب حظي كما جرب الكثَتون قبلي 
وأطلب العون منو، وىذا ما فعلت فعبل، أخربت صديقي وٖتمس 
للفكرة وقرران أن نفعلها مهما كلف األمر، عموما ليس لدينا ما 

استيقظت ابكرا ٦تا أاثر فضول . يف صبيحة الزايرة ا١تيمونة.. ٩تسره
زوجيت وراحت تسأل، لكن ٟتسن حظي أشل دل أخربىا بوجهيت وإال 

أخذت نسخة من بطاقيت الوطنية .. ساءت األمور أكثر من ىذا
ووضعتها يف ظرف أصفر وانصرفت مسرعا، التقيت بصديقي الذي 
كان ابنتظاري يف سيارة أبيو، توجهنا إذل ا١تكان ا١تقصود والصمت 

غالبنا وكأننا ذاىبون مهمة انتحارية، وصلنا كان ا١تكان قد بدأ 
ما ىي إال ساعات .. ٯتتلئ، وقفنا ندرس ا١تكان قبل بدء العملية

قليلة ابلرغم من أهنا كانت دىرا علينا حىت انتهى ا١تلك من زايرتو 
وتوجو ٨تو سيارتو، توغلنا وسط اٞتموع بسرعة دون أن نكًتث ١تن 
أمامنا، وصلت أان ١تكان مناسب لكن صديقي أتخر وسط اٟتشد 

الكبَت لدى مرر رل ظرفو ألسلمو مكانو، وىنا ىاٚتتٍت األفكار 
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السوداء، مر ا١تلك بقريب وسلمتو ظريف فقط، كان األمر سهبل 
جدا، دل أكن أظنو بتلك السهولة فا١تلك دائما ما يكون ٤تاصرا 

ٔتراقبيو ٦تا يصعب الوصول إليو، كنت جشعا ١تا سلمتو ظريف فقط 
دون صديقي، كان إبمكاشل تسليمو الظرفُت معا لكنٍت خفت أال 
يعجب األمر ا١تلك و يعيد رل الظرفُت معا وتضيع الفرصة من بُت 

كانت سعادة كبَتة تغمرشل لكنٍت حاولت إخفائها كي ال ! يدي
أجرح مشاعر صديقي، لكٍت تفاجأت بردة فعلو بعدما أخربتو أنٍت 

ال عليك ودعاشل : دل أ٘تكن من تسليمو الظرفُت معا، أجاب
لبلحتفال هبذه ا١تناسبة، يف اٟتقيقة استغربت ألشل لو كنت مكانو 

كان ىادائ جدا وكأن .. لوٓتتو وأهنيت صداقتنا يف تلك اللحظة
شيئا دل ٭تدث بل العكس كان سعيدا من أجلي وأصر على دفع 

كنت يف سعادة ال مثيل ٢تا، فكرت يف ابنيت .. ٙتن ا١تشروابت
وزوجيت وأمي، ٘تنيت لو كان أيب حيا لَتى ما حققتو اليوم، فكرت 

وأان ساىم يف أفكاري فاجأشل .. أن حياٌب ستتغَت ابتداء من اليوم
األرزاق بيد هللا، أتعلم اي إبراىيم أن أمر األرزاق : صديقي وىو يقول

غريب جدا، فهي ستأتيك حىت لو كانت يف يد أعدائك، أجبتو 
مستغراب ماذا تقصد؟ دل ينطق و قام إبخراج ظرفا أصفر يف جيبو 

يف تلك ! آسف اي صديقي فظريف أان كان أبيضا: وسلمو رل وقال
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اللحظة كنت وكأن صاعقة قد ضربتٍت، شل لساشل وتوقفت كل 
اي للمصيبة، أحسست وكان أذانن كبَتان قد بزغا يف ! أعضائي

 .سلمت ظرف صديقي وأرجعت ظريف دون أن أنتبو! رأسي، ٛتار

كنت يف موقف حرج ١تا انتهى من سرد قصتو، دل أدري إن كان 
حاولت منع الضحكة اليت .. علي أن أواسيو أم أضحك عليو

كادت ٘تزق أمعائي لكٍت دل أستطع، ألنفجر مقهقها يف وجهو حىت 
كان .. سقطت من على الكرسي، لتشرئب أعناق اٟتاضرين ٨توان

يوما استثنائيا حقا، دل أضحك ىكذا منذ كنت أان و إٝتاعيل ٧تول 
الشوارع ونضحك على الناس وعلى أنفسنا إذل درجة البكاء، كانت 

لكن يبدوا أننا ضحكنا كثَتا وحان وقت . تلك ىي رايضتنا ا١تفضلة
. البكاء

أحسست ابنقباض شديد يف صدري، ىذه ا١ترة أسرفت يف الشرب، 
دخت بطريقة دل يسبق أن دخت هبا من قبل، دخلت عا١تا آخر دل 
أكن أحلم بو يوما، أما عا١تي الواقعي فقد ودعتو منذ أربعة أشهر، 

ال أدري إن كنت قد أخرجت الواقع من .. منذ صاحبت ا٠تمر
اٟتقيقة أنٍت تغَتت لؤلسوأ ! رأسي أم أشل أخرجت رأسي من الواقع

يف األشهر األربعة األخَتة، تولد يف مزاجي أشياء غريبة ترميٍت إذل 
مراتع الشيخوخة فاسلك بعض سلوكياهتا، أتعصب بسرعة، أعود 
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.. وال أستقر على حال، أقلق ألدسل شيء، أغضب ألتفو األشياء
الحظت ذلك وأان يف إحدى مراحيض البار، كنت غاضبا جدا وال 

أدري ما السبب، رحت أصرخ يف وجهي قبالة ا١ترآة، كنت أسب 
وأشتم، تبا ٢تذه ا١تدينة ومن فيها، تبا للمتسولُت الذين ينحنون من 

أجل بعض الدراىم، سئمت وجوىكم ا١تخيفة، احصلوا على وظيفة 
تبا ٢تؤالء السود األفارقة، اللذين ٯتلئون ٚتيع األماكن، .. ملعونة

العرق العفن ٮترج من مساماهتم، نثنُت طوال اليوم، اغسلوا 
تبا للمثليُت، بصدورىم العارية ورؤوسهم .. أجسادكم ا١تقززة

ا١تنتفخة، يتسكعون يف ا١تنتزىات واألرصفة، مفتخرين أبنوثتهم 
تبا ألولئك الفرنسيُت، ٬تلسون طوال اليوم يف ا١تقاىي .. الغريبة

يشربون الشاي ابلنعناع يف كؤوس كبَتة، السجائر بُت أسناهنم، 
يبتسمون ويضحكون ويتسكعون وكأن الببلد ملكهم، ارجعوا إذل 

تبا ألولئك األغنياء، يدعون أبهنم سادة الكون، .. ببلدكم العنصرية
٣ترد ثلة من ا٠تونة، يعدون طرقهم ا١تتعددة لسرقة أرزاق الفقراء، 

أرسلوا ىؤالء اجملرمُت إذل ! أتعتقدون أننا ال نعلم كيف تعيشون
تبا ١تشجعي كرة القدم، و أي كرة يف ىذه .. السجن مدى اٟتياة

ٜتسون شخصا يتدافعون يف سيارة واحدة، يرفعون إعبلما ! الببلد
تبا للشرطة الفاسدين مع .. قبيحة و يهتفون أبصواهتم اٟتيوانية
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تبا لرجال .. ابتسامتهم الغريبة، وثقتهم الزائدة ومسدساهتم الفارغة
تبا .. الدين الذين يضعون أيديهم ٖتت سراويل األطفال األبرايء
تبا .. للكاسيات العارايت اللواٌب يشتكُت من التحرش اٞتنسي

تبا .. تبا أليب مع حزنو البلهنائي.. للوحش الذي يتحرش عليهن
من أصحاب ا١تشاريع الكربى يف الشوارع ! ٢تذه ا١تدينة ومن فيها

إ٢تي اترك األرض .. الراقية إذل ابئعي السجائر يف األحياء العشوائية
هتتز، دع النَتان تثور، اترك اٞتميع ٭تًتق للرماد، وبعد ذلك أنزل 

   ..ا١تطر وغطس ىذا ا١تكان ابألكمل

تبا لك اي زايد، كانت الفرصة يف يدك وأنت رميتها أيها .. الال 
. ادفع ٙتن أخطائك اآلن.. األخرق الغيب

دل أ٘تكن من السيطرة على غول الضجر الذي أمسك يب طوال  
.. ىذه ا١تدة ا١تلعونة، بدأت أسأم تلك الوجوه البائسة يف اٟتانة

ارتشفت كأسا بسرعة وخرجت للشارع، جلست منزواي يف أحد 
األركان أأتمل السيارات اليت ٘تر أمامي، حىت ىذه اللحظة ال أدري 
١تاذا بعثت برسالة نصية إذل إٝتاعيل يف ىذا الوقت الكئيب أسألو 

رٔتا ألننا تعودان على تبادل ! عن أحوالو، من سألٍت أان عن أحوارل
الرسائل فيما مضى أو رٔتا تدخل البلوعي يف األمر، ليتٍت ما 

 ..فعلت
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أربعة أشهر ملعونة مرت علي يف ىذه اٟتانة ا١تلعونة، أخرج منها  
مًت٨تا أصطدم اب١تارة غَت مبال ٔتا يقولون، أغالب ا٠تمر، أحاول 

إسكات األصوات اليت تدور يف رأسي الثقيل، أعًتف أن ىذه 
اٟتانة كانت تر٭تٍت من أشياء كنت أدفنها فيها، أما اآلن وأان يف 

الشارع فبل أعرف أين أذىب سوى إذل غرفيت العفنة اليت ملت مٍت 
  ..من كثرة ا١تكوث فيها

أربعة أشهر سوداء مرت على كالدىر، أختنق كل ٟتظة داخل 
حجرٌب ذات األربع جدران، يزيد فيها كرىي  لنفسي كل دقيقة، 

وألعن ىذا اٞتيل .. وأبغض حظي وأمشئز من تصرفات أىلي حينا
يصيبٍت ا١تلل لكثرة اٞتلوس والنوم .. الذي ولدت فيو أحياان أخرى

ا١تتقطع، ال أعرف أين أذىب واذل أين أصرف ىذا الوقت الذي 
  .أسلخو من عمري

أربعة أشهر كئيبة كرىت فيها النوم، ألنو يسلمٍت إذل أفكار وأحبلم 
٥تيفة، أراشل فيها يف كفن أسود ٤تمول فوق أكتاف الغرابء، يرمونٍت 
يف قرب وأان مشلول اٟتركة، يغطونٍت ابلًتاب وأان مازلت حيا يرزق، 

  أصرخ حىت أختنق، فأهنض من نومي مذعورا أرٕتف وأرتعش

أربعة أشهر ٥تيفة قررت فيها ألف مرة أن أىجر ىذه الببلد أبي 
طريقة ٦تكنة  إذل ببلد أخرى كيفما كانت، أتلذذ فيها ابلغربة 
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اٟتقيقية ىراب من عويل من حورل وأسئلتهم ا١تزعجة وتنبؤاهتم 
ا١تتشائمة، لكنٍت أتراجع يف األخَت وأقنع نفسي بنصييب وحظي 

  .العاثر يف اٟتياة

أربعة أشهر سيئة قتلت فيها ضمَتي، ورحت أسَتا لرغباٌب 
ا١تشئومة، اكتشفت حينها أن حياٌب كلها ليست سوى ضبلل يف 
ضبلل، ٘تلئها خيبة أمل دائمة ومنتظمة  فبل أان حققت أحبلمي، 

فلماذا ! وال أان أقاتل من أجل أحبلم جديدة، وال أان أفكر يف ذالك
أعيش إذن؟ 

 ..أربعة أشهر حزينة
 
دل أطلب ا٠تمر كعادٌب بل طلبت .. يف آخر يوم رل يف تلك اٟتانة  

الصودا، استغرب الساقي الذي كان يشبو ىتلر كثَتا، لكنو رمقٍت 
ففي الليلة .. اببتسامة ٚتيلة تدل على أن طليب كان صوااب ىذه ا١ترة

اليت تسبق ىذا اليوم و من دون سابق إنذار وجدت نفسي يف 
بعد أن قصصت شعري .. اٟتمام أغسل جسدي الننت من قذارتو

كنت أرتشف الصودا و .. الكثيف مع تزيُت طفيف للحييت
رحت أأتمل مظهري اٞتديد يف ا١ترأة .. السيجارة ٖتًتق بُت أصابعي

حان الوقت للبحث :  عيناشل تلمعان وكأهنما تقوال.. اٞتانبية للحانة
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فحىت اآلن دل أفلح يف إ٬تاد .. عن طريق آخر قد ينقدشل من تعاسيت
  ..الطريق الصحيح لتحقيق ذالك

مر ذالك اليوم وكلو نشاط وحيوية لدرجة أنٍت قد شاركت يف 
يصادف أن اٟتانة الذي أراتدىا كانت قريبة .. إحدى ا١تظاىرات

تَتمينوس كان .. من مقر الرب١تان، ابلضبط قرب ٤تطة الرابط الطرقية
ففيها ينهي الكثَتون يومهم .. إسم على مسمى.. ىو اٝتها

تفاجأت و أان أخرج منها ابلعدد ا٢تائل لرجال األمن .. الشاق
بقيت أأتمل ذالك ا١تنظر، ال أنكر أنٍت شعرت .. ٔتختلف أنواعهم

ٓتوف طفيف ٦تزوج سعادة غامضة، ظننت أن الثورة قد بدأت يف 
لكن اتضح أهنا ٣ترد مظاىرة عادية نضمها بعض العاطلُت، ! ا١تغرب

و ٔتا أنٍت واحد منهم قررت ا١تشاركة طا١تا األمور ستمر بسبلسة 
عدت إذل .. لُت بسبلسة كذلكؤوعلى أمل أن تصل الرسالة للمس

البيت ابكرا على غَت العادة، قررت تنظيف حجرٌب ا١تسكينة، قمت 
بوضع ا١تبلبس يف اآللة األوتوماتيكية، واحدة من أروع االخًتاعات 

ففي ساعة فقط ودون عناء حولت مبلبسي . اليت صنعها البشر
وضعت غطائي ا١تقزز ٖتت أشعة الشمس .. الرثة إذل مبلبس نظيفة

حل الليل .. وتركتو يستمتع هبا وعدت ألرتب ما تبقى يف اٟتجرة
سريعا وكأنو أحس بعيائي، ألستسلم لنوم عميق فاجئٍت وأان اقرأ 
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  ..رواييت اليت بدأهتا منذ أربعة أشهر ودل اقرأ فيها سوى صفحتُت 

كان ا١تتصل يتكلم بلغة ا٧تليزية .. استقضت على صوت ا٢تاتف
أبلغٍت برسالة مفادىا أنٍت اخًتت من بُت ا١ترشحُت .. متقنة

دل ! للحصول على أتشَتة الدخول للوالايت ا١تتحدة األمريكية
أصدق أو ابألحرى دل أستوعب ما حدث للتو، خرجت مسرعا 
أْتث عن مكان أستطيع فيو تفقد االنًتنت والتأكد من صحة 

 ..ا٠ترب

بعد ا٠ترب السعيد ىذا، تنبهت أنٍت كنت أعيش حياٌب يف ىذه 
الببلد كما يعيش الكثَتون من ىذا اٞتيل، رغم أنٍت متأكد أنٍت 

اكتشفت أنٍت ٦تزق داخل .. لست واحدا منهم، وأن ظروفنا ٗتتلف
وأن اآلخرين كذالك ضائعون، .. نفسي ويف عبلقاٌب مع اآلخرين

شباب معظمو حائر و اتئو بُت األمس وعبلمات االستفهام حول 
الغد، شباب ٯتارس لعبة التجاىل يف ٤تاولة دائمة للعيش دون أن 

يطل على أنينو ا١تخضب ابٟترمان، فيتمدد فوق الوقت، يتثاءب يف 
.. ال مباالة تبعث على الغثيان

اآلن وقد حصلت على فرصيت للرحيل ابلرغم من أنٍت لست ٓتَت 
إال أنٍت على األقل اآلن أعرف ما ىو أكثر من مشكليت، بل أكاد 

أعلم أنٍت أعيش حالة .. أجزم أنٍت أعرف ماىية مشكليت ابلضبط
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ال أعرف من أان وال ماذا أريد وال ماذا أفعل .. من الضياع الكامل
  ..لكن فكرة الرحيل نفسها ٧تحت يف هتدئيت .. هبذه اٟتياة التعيسة

يف البداية دل أخرب أىلي ألنٍت كنت متأكدا أهنم لن يساعدوشل يف 
: أعرف رد فعل أيب مسبقا.. دفع تكاليف اإلجراءات البلزمة للسفر

أدل تبلحظ أنٍت افعل الكثَت ىنا اي ! ليس ىناك ما ستفعلو يف أمريكا
أيب؟ لكٍت دل أستطع إخفاء ا٠ترب طويبل فأخربت أخي أسامة الذي 

ال أدري ماذا فعل أو ماذا قال بعد ذالك، لكٍت .. يكربشل سنا
أكدت . تفاجأت أبمي ٖتدثٍت تستفسر وتبدد شكوكها أبسئلة كثَتة

٢تا صحة ا٠ترب وفرحت ىي كذالك، أعلم أهنا دل تسعد رل أان 
شخصيا بل لنفسها، فأخَتا سيكون ٢تا ابن يف أمريكا كذالك 

تتباىى بو أمام عميت اليت لطا١تا أغضبتها وىي تتباىى اببنها الذي 
سبقٍت إذل ىناك، أنور ابن عمي، حسب معرفيت بو فهو شخص 

جيد، ىو اآلخر كان ٤تظوظا بعد أن عان كثَتا ورحل إذل أمريكا، 
و على ما يبدوا فهو اآلن مستقر ىناك، وىو نقطة ا٬تابية تضاف 

إذل حظي الوفَت، فقد أحتاجو يف أايمي األوذل ىناك، لكٍت أفسدت 
فرحتها ١تا أخربهتا أنٍت لن أستطيع الذىاب ألنٍت ال أملكك ا١تال 
الكايف لدفع تكاليف اإلجراءات البلزمة للرحيل لتسرع بعد ذالك 
إلقناع أيب ١تساعدٌب، كانت فكرة ذكية مٍت فاان لن أستطيع أبدا 
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طلب ا١تساعدة منو، ليتٍت دل  أسرف مارل كلو يف ا٠تمر 
١تا احتجت اآلن مساعدة أحد و١تا رحلت دون أن .. والعاىرات

  ..يعلم أحد، فحىت البارحة دل ٭تس أحد بوجودي بينهم

كان من الرائع أن يقبل أيب مساعدٌب لكٍت دل أستغرب فهذه فرصتو 
وىكذا أكون قد صاٟتت اٞتميع وأرحل .. ليتخلص من ٛتل ثقيل

كان ٮتربشل .. يف سبلم ابلرغم من أنٍت سأشتاق ألخي الصغَت أٯتن
ٚتلة كنت أٝتعها ودل أكن أجيب .. دائما أبنٍت أخوه ا١تفضل

ألخفي أتثري بوقعها علي، فاٟتقيقة أنٍت دل أفعل الكثَت من أجلو، 
سوى أنٍت رافقتو مرة ليشاىد مبارة لفريقنا ا١تفضل رايل مدريد يف 
إحدى ا١تقاىي وكان ذالك كافيا ابلنسبة لو ليحبٍت أكثر، أم رٔتا 

رعاييت الدائمة لو وىو صغَت كان ٢تا أتثَت يف ا٧تذابو إرل أكثر من 
 ..اآلخرين، ال أدري لكن عموما سأشتاق إليو كثَتا

الغريب أن أحبلمي البائسة دل تكن تتعدى زايرة تركيا، فما ابلك 
ففي الوقت الذي ٖتمس فيو آالف الشباب و الشاابت ! أبمريكا

للقرعة أو اللوتري ونسجوا أحبلما وطموحات وراء تلك ا١تساعدة 
أو ابألحرى ا١تعونة اليت تقدمها أمريكا على شكل فيزا لشباب 

وىم يعرفون حق ا١تعرفة أن مثل ىذه .. بعض دول العادل الثالث
األشياء البسيطة عندىم ىي ٔتثابة طوق ٧تاة ابلنسبة لنا شباب 
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و ا١تبلذ اآلمن لكل من خاب أملو يف .. التعاسة يف بلداننا التعيسة
فبعد الفقر و البطالة واإل٫تال دل نعد نسمع .. ٖتقيق حلمو يف وطنو

فلماذا ال نسعد ٔتثل ... قتل، فجر، انتحر: يف قنواتنا التلفزية سوى
دل أكن ! ىذه الفرص ابلرغم من أن مصَتان ىناك يبقى ٣تهوال

متحمسا لؤلمر لوال أنٍت كنت أعمل يف مقهى لبلنًتنت آنذاك 
والحظت الكم ا٢تائل من الناس اليت تتوافد علي ألسجلها يف القرعة 

واٟتقيقة أنٍت نسيت أمرىا حىت .. ١تا شاركت يف األمر من أولو
.  تلقيت تلك ا١تكا١تة

ارتديت مبلبسي استعدادا للذىاب لسفارة الوالايت ا١تتحدة 
األمريكية الستكمال اإلجراءات البلزمة، كان الصف طويبل لكٍت 

كنت سعيدا، حان دوري وتقدمت ٓتطوات واثقة ٨تو ابب 
ا١تكتب، وقبل دخورل رن ىاتفي مرة أخرى، لكن ىذه ا١ترة كان 

. صوت ا١تنبو الذي أيقظٍت من حلم ٚتيل
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كان حلما ٚتيبل يف اٟتقيقة، دل أحلم بشيء مفرح كهذا منذ زمن، 
.. رٔتا العياء كان سببا يف تدفق مثل ىذه األحبلم إذل ٚتجميت

بقيت ٦تددا يف الفراش طوال اليوم، سافرت إذل بقاع عدة يف رأسي 
مدفوعا بوخز اٟتلم، مؤلت أرجاء ٚتجميت بشىت األحداث، 

تفاصيلها ترىق تفكَتي و تعبث ٔتشاعري، اقتضت العادة أن أرمي 
رأسي على الوسادة كل ا١تساء، فَتفض النوم مبلقاٌب متحداي عيائي 
و اسًتخائي  غالبا ما أودع الفراش فأعانق سواد الليل يف السطح، 
ىائما مستنكرا ١تا حل يب، و ٭تدث أن أمشي أحياان ليبل حداء 

الفيبلت فتنهرشل كبلب سكاهنا كالعادة، كأهنا ٖترسهم من النحس 
الذي يلحق يب، أٗتيلهم موتى و االبتسامة مرسومة على وجوىهم، 

ٍب يبعثون صباحا ليحولوا تلك االبتسامة إذل ضحكة تصل إذل 
مسامعي و تغيضٍت أكثر فأكثر، ٭تدث أن يرتسم شعاع الشمس 
عند األفق وأان مازلت أصارع عدوا يقتات من فتات دماغي، أيٌب 

التفكَت على كل ما بداخلي من أحاسيس و رغبات و أفكار 
فاستسلم للنوم و أغيب عن الوجود فبل أفيق إذل مشس اقًتبت من 

.  الرحيل
أجلس ىائما، أأتمل ا١تارة و أٖتسر على حلم أمريكا الذي دل 

كانت لتتغَت حياٌب حقا، كانت لتصبح . يتجاوز وسادٌب الرثة
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أفضل، كان اٟتلم لو كان حقيقة ليصاٟتٍت مع نفسي و مع أىلي و 
فأان متعلق بو أكثر .. وهللا يعلم كم أرغب يف التصاحل معو.. مع هللا

مم يتخيل اٞتميع، يظنون أنٍت منحل دينيا جملرد أنٍت عاص، لكنٍت 
متأكد أن هللا يسكنٍت و ٭تبٍت على الرغم من معصييت لو، كل 

الناس ترتكب ا٠تطااي و ال أحد معصوم من ا١تعصية، أان متأكد أن 
طريقي سينتهي إذل هللا يف هناية ا١تطاف، ألنٍت ال أريد أن أنتهي يف 

. طريق غَت طريقو، لكنٍت أخاف أن أموت قبل ذلك
. دل أنتبو إذل أين أجلس إال حُت تسلل برد قارص إذل ما ٖتت ثيايب

و ابلضبط حُت كنت أنظر إذل أشجار ال أعرف نوعها وسط 
خرجت من اٟتديقة، قصدت .. حديقة الرابط قرب سينما روايل

قاعة السينما اليت كانت تبعد بضع خطوات، وجدهتا مغلقة، 
وأمامها حارس ٨تيل اٞتسم، قصَت القامة، يتشاجر مع سكَت يريد 

التبول على حائط القاعة، نظر إرل اٟتارس  الذي كان يعرفٍت لكثرة 
مروري من ذالك الطريق، مشَتا إرل أبن أعينو على إبعاد السكَت 

قليبل، لكٍت بقيت متسمرا يف مكاشل أنظر إذل ساقي السكَت و ٫تا 
ترتعدان، أعجبٍت ا١تنظر و انتظرت حىت انتهيا من الصراخ، قدمت 

سيجارة للحارس ا١تتعصب، جلست أمام القاعة قليبل يف حُت بقي 
ىو فاغر الفاه ينظر اترة إذل السيارات ا١تارة يف الشارع و اترة إذل 
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معطفي الذي ٘تزق من الظهر حُت ٫تمت ابلوقوف يف ذالك 
الكرسي ا١تلعون، أخذت التهم السيجارة و سرحت عن العادل لكٍت 
أفقت من حذر ٗتيلي على شرشرة بول قريب، السكَت ا١تلعون الذي 

كان يتشاجر مع اٟتارس يتبول على حائط القاعة، ضحكت 
وانصرفت أجرجر رجبلي يف إسفلت الشارع، جلست على مقعد 

خشيب أخضر قبالة مقهى الفن السابع، أدخن وأأتمل دخان 
سيجارٌب كما يفعل ٚتيع ا١تدخنُت، ٤تاوال أن أعطي لنشوٌب ىذه، 
صورة ذلك الدخان و ىو ٯتتزج بفراغ ال هنائي ابلفضاء، أعجبتٍت 

فكرة امتزاج دخان ٮترج من أنفي و فمي بفراغ الفضاء، ىكذا 
ملل شديد .. ىناك على األقل عبلقة تربكٍت هبذا الفضاء الشاسع

أصابٍت، نفسي ٕترشل للعودة للبار، وأان أصارعها بكل ما أوتيت من 
قوة، أ٫تس ٢تا، ال مزيد من ا٠تمر أرجوك، و عموما دل أكن أملك 
. سنتا واحدا يف جييب لدى استسلمت نفسي بسرعة وتركتٍت وشأشل
السابعة مساءا، حان وقت العودة إذل غرفيت البائسة، حان الوقت 
الراتح قليبل، لكن ككل مرة، ما إن أرمي جثيت يف سريري ا٢ترم، 

حىت أتتيٍت رغبة جا٤تة يف التدخُت، ألجر جسدي ا١تتعب إذل 
السطح، أستلقي على ظهري و أمدد رجبلي، أقابل السماء 

و٧تومها، أنفث الدخان و أراقبو يسبح يف الفراغ، ذاك الدخان ىو 
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دل أنتبو . النجدة أيتها النجوم.. النجدة: رساليت لتلك النجوم ىناك
أن السيجارة قاربت أن تنقضي حىت أحرقتٍت من شفتاي، دل أابرل، 

بل رحت أفكر، ماذا لو كان ٢تذه السيجارة أحاسيسها ا٠تاصة؟ 
. ماذا لو دل ترغب أن ٖتًتق بُت أصابع متشرد مثلي

نسيت أمر السيجارة وشردت بعيدا، ىناك داخل أغوار ذاكرٌب، 
ىناك حيت خزانيت ا١تلطخة ابلدماء، تلك ا٠تزانة ا١تلعونة اليت ظننت 

أشل أحكمت إغبلقها و أضعت مفاتيحها، لكٍت فتحتها ٣تددا 
فتحتها وكان األمر ٔتثابة إطبلق سراح دموع مسجونة لسنُت . اليوم

طويلة، الدموع اليت لطا١تا حاولت ا٢تروب من سجنها التعيس، اليوم 
تركتها تسيل وتسيل دون أي رد فعل إليقافها، كانت عيناي 

صغَتٌب ىدى تتمدد .. اٟتمراوتُت تعيدان ا١تشهد أبدق تفاصيلو
عارية على سرير الفحص، وقد شحب وجهها من كثرة ا٠توف، 

ابعدت بُت ساقيها وغرزت أظافرىا .. كنت أراقبها من ثقب الباب
يف جنبات السرير، حقنتها الطبيبة ٔتخدر ووضعت دلوا من 
الببلستيك على األرض ٖتتها، ابشرت العمل، أخذ وجهها 

وجسدىا يتلواين ويرتعشان من األدل، صرخت تنادي إبٝتي، 
ارتعبت وتراجعت للوراء، بقيت مذىوال من ىول ا١تنظر، لطمت 

الطبيبة تصرخ يف وجهها آمرة .. وجهي عدة مرات، ١تاذا؟ أان حيوان
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فجأة ٗترج الشمطاء اليت ال .. إايىا ابلصمت وإال أوقفت العملية
تعرف الرٛتة  من تلك الغرفة السوداء و يف يديها قطعة ثوب صغَتة 

ملطخة ابلدماء، وضعتها بُت يداي ا١ترتعدتُت، كانت تنظر إرل 
ابحتقار، دل أستطع أن أتنفس حينها، دل أستطع البكاء  كنت أشهق 

أحسست أبمعائي تتفاقم و كأهنا تقاتل لتخرج من . بشكل غريب
جسدي ا١تتعب، ال أعرف ماذا أصابٍت وأان أنظر إذل ذلك القماش 

ا١تلطخ ابلدماء وبداخلو ينام ٥تلوق دل يكتمل بعد، طفليت من ٟتمي 
كنت أنظر إليها و أان أعلم يقينا أنٍت مؤلت للتو أعماقي .. ودمي

كنت أصرخ، . أبكوام من اٟتزن لن تًتكٍت أعيش بسبلم بعد اآلن
تذكرت ىدى رحت أجري ... أان آسف اي صغَتٌب، أان آسف

ٓتطى ثقيلة إذل الغرفة السوداء، خارت قواي وأان أنظر إليها ٦تددة 
يف السرير، منهكة القوى، عينان جاحظتان، وجو أصفر، دل أعرف 
ماذا أقول وماذا أفعل؟ كانت تنظر إرل بعينُت متعبتُت، وددت لو 

..   كنت مكاهنا
دل أعرف كيف ستكون ردة فعلها بعد كل ما عانتو بسبيب، لكنها 

كانت ىادئة و٥تدرة، جلست ٔتحاذاهتا، وضعت رأسي فوق 
صدرىا وتركت دموعي تسيل يف صمت رىيب، خيم الصمت 

لوىلة، دقيقة كانت كالدىر، أخذت تداعب ٟتييت كعادهتا، وقالت 
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نظرت إليها بسرعة لكنها أشاحت .. أان ٓتَت: بصوت متعب
كيف ٢تا تنظر يف عيون الوحش الذي .. وجهها عٍت، دل أمانع

تسبب ٢تا يف كل ىذا العذاب، أان آسف اي صغَتٌب، أجابت بنفس 
فقط ال .. لست أكرىك اي عبيط، ىذا ١تصلحتنا ٨تن االثنُت: النربة

عن أي : أريد أن أرى دموعك أيها البائس، مسحت عيناي بسرعة
دموع تتحدثُت؟ أان ال أبكي أنظري إرل؟ حاولت منع نفسي لكن 

سرعان ما استسلمت حُت استدارت، فقدت السيطرة على 
 .أصبت بشلل كلي.. أعضائي كاملة

أغلقت ا٠تزانة ا١تلعونة آمبل أال أضطر إذل فتحها مرة أخرى، أكره  
حُت أكون ضعيفا ىكذا و أكره أن أشفق على نفسي، أكره 

 .عدت إذل غرفيت و٪تت.. الدموع
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العاشرة صباحا، ٛتلت كتايب و إتهت إذل البحر، افًتشت جريدة 
وتوسدت معطفي ككل مرة أحاول فيها أن أنعم ببعض ا٢تدوء 

الصايف، أغمضت عيناي وسرحت يف خيارل، يف عا١تي الذي أفعل 
فيو ما أشاء، سرحت بعيدا ىناك، إذل ما وراء البحر، أراان جالسُت 

يف ْتر غَت ىذا البحر، يف بلد غَت ىذا البلد، عا١تنا وْتران ٨تن 
ا١تبلك األوكراشل الرقيق، أداعب خصبلت .. االثنُت فقط، أان و أوليا

شعرىا الذىيب، يدىا تبلمس يدي بسبلسة، شفتاىا هتمسان يف 
أذشل برقة، اترة أسرق قبلة من عنقها الدافئ  واترة تفعل ىي، 
ندخن معا، ال نفكر يف شيء مطلقا، معها فقط أكون على 
سجييت، أمارس ذنويب وأخطائي ومعاصي كلها، ال وبل ٖتب 
أ٫تس . عيويب، ال تنتظر مٍت خلقا رفيعا وال صبلحا، تتقبلٍت كما أان

أر٭تيٍت على صدرك اي صغَتٌب، اتركيٍت أانم يف عينيك فأان : ٢تا
متعب، دعيٍت أنسى اٝتي وعنواشل، أريد أن البقاء يف أحضانك، 

تبتسم وتسكتٍت بقبلة .. أعيش بُت عينيك و أموت يف شفتيك
..  حارة

لكن وألنٍت يف شاطئ الرابط، ال ٯتكنٍت أن أبقى معها لوقت 
طويل، فسرعان ما أيقظٍت العشاق وابئعي السجائر والقهوة ا١تعطرة 

تركت أوليا و أسدلت الستار عن لقاء .. و الورود بصراخهم ا١تزعج
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. سيبقى حلما رىينا ١تخيليت مدى اٟتياة
طلبت سيجارة وكأسا من القهوة ا١تعطرة من أحد الباعة ا١تزعجُت، 

جلست القرفصاء أدخن، أرتشف القهوة وعيناي ا١تشتاقتان ال 
أجلس وحيدا يف عيد ميبلدي ا٠تامس .. تفارقان األمواج

 ..والعشرين
 

.. يسقط اٞتفنان عن ٜتسة وعشرين عاما 
.. ال أريد ٞترحي العفن التئاما 

.. ال أريد سوى انتقاما 
 ..  من جسد أضحى حطاما 

 
األفكار تتزاحم يف رأسي وتتداخل إذل درجة تصيبٍت بشرود غريب، 
ٕتعلٍت أ٢تث ورائها دون جدوى، كنت ْتاجة ألسًتيح من كل ىذا 

. الضجيج وىذه الفوضى اليت أعيش فيها
كان البد أن أجد عمبل كيفما كان، دل أعد أملك در٫تا واحدا، و 
ال مصدر رل، ٢تذا قبلت العمل يف إحدى ا١تكتبات، عملت ىناك 
١تدة شهرين، وسرقت منها ما يقارب العشر رواايت، بعدىا تركت 

– العمل دون سابق إنذار، اكًتيت غرفة صغَتة يف إحدى أزقة 
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أعًتف أن أٚتل و أصعب أايم حياٌب كانت يف تلك -  ابب اٟتد
الغرفة الصغَتة، غرفة ال تتكون سوى من سرير ابل وطاولة من 

. لكن كانت مر٭تة إذل حد كبَت.. زجاج وخزانة صغَتة
يف األايم األوذل دل أكن افعل شيئا سوى النوم طوال اليوم، أستيقظ 

ألسًتيح من النوم و أعود ألانم ٣تددا، قاطعت الطعام واكتفيت 
ابلسجائر، أٝتع معدٌب تغرغر من اٞتوع و أبتسم، من شدة اٞتوع 

كادت ا١تسكينة أن تتكلم، وألن الصمت ٮتيم على الغرفة كان 
صوهتا مسموعا بشكل مضحك و أحياان أصاب هبستَتاي من 

الضحك جملرد ٝتاع ذلك الصوت، و أحياان أخرى أتضايق و أحقد 
على نفسي و أتتيٍت رغبة يف تشويو وجهي و تقطيع لساشل، ينتابٍت 

اٟتنق و أرغب يف بثر أعضائي التناسلية، يف ضرب رأسي مع 
. اٟتائط، وال يهدئٍت سوى السجائر

اعتزلت العادل ا٠تارجي، و دخلت ىذه الغرفة غَت مكًتث، لكن 
ابلرغم من ذلك مازالت ٕتري يف ذاكرٌب آالف الوجوه و األماكن، 

. لكٍت أملك من القوة ما يكفي ألغلق ابب ذاكرٌب يف وجههم
عشرة أايم دل أفارق فيها سريري إال لقضاء حاجيت، ال أدري ماذا 
٭تدث يف العادل ا٠تارجي و ال أابرل، حىت ىاتفي قد أغلقتو ورميتو 

عشرة أايم ىادئة ابلرغم من أنٍت كنت أختنق داخل ىذه . جانبا
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عشرة أايم . اٞتدران األربعة، اترة أقوم وأصلي، أصلي بدون وضوء
متعبة، اعتزلت فيها الطعام، فلم أعد أقربو إال إلسكات تلك ا١تعدة 
اجملنونة ببعض ا١تكسرات، عشرة أايم أفرغت فيها حجم الدموع اليت 

ٖتملها عيٍت، كانت آخر دمعة نزلت حُت ٝتعت آية قرآنية يف 
عشرة أايم ٚتيلة، قرأت فيها الرواايت العشر اليت . البيت اجملاور

سرقتها وبث أتعطش للمزيد، معظمها ذكرشل ٔتعاانٌب فأصَت أسَتا 
لذكرايٌب ا١تشئومة، أحس وكأن هللا يعاقبٍت على كل تلك ا١تعضبلت 

عشرة أايم . اليت ارتكبتها طوال حياٌب، لكٍت كنت قليل اٟتيلة فعبل
استطعت فيها النوم ملئ اٞتفون، أخَتا رٛتٍت النعاس و أصَت شبو 

٥تدر، ال تستفزشل حركة اٞتَتان وال صراخهم، وال حىت أشعة 
الشمس اليت تطل علي أحياان من النافدة الصغَتة، أانم وأان مراتح 

البال يف اتبوٌب اٞتديد، وال أشعر أبي رغبة ١تغادرتو، أحدق يف 
سقف الغرفة و أنتظر معجزة من اجملهول، حقا ال شيء مؤدل أكثر 

. من ٤تاولة التخلص من األدل
انتبهت إذل أن معونيت .. كان البد أن أخرج بعد كل ىذه األايم

البسيطة انقضت، ىذه ا١ترة ٬تب أن أضيف أشياء أخرى كي ال 
أضطر للخروج مرة أخرى، ارتديت مبلبسي وخرجت بعد أن 

الكل يصرخ .. اٟتياة يف ا٠تارج كما تركتها منذ أايم. غسلت وجهي
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و ٬تري، دل أستغرب و دل أابلغ يف توقع أن شيئا ما سيحدث بغيايب 
عن العادل، دل أضع ودل أتوقع ردود أفعال اآلخرين إثر غيايب، ألنو يب 
أو بدوشل ال شيء يطرأ على الكون، ال أتوقع أن يبكي أحد لكارثة 

ق عزيز علي، ال أتوقع شيئا إطبلقا فلو كانت راحلت يب أو لف
.. اٟتياة تتوقف عل غياب أحدىم لفنيت منذ األزل

غبت أايم قليلة وعدت أٖتسس مبلمح الطريق، ال شيء تغَت، 
اآلخرون ال يزالون يذىبون إذل أعما٢تم البائسة، ال زالوا يضحكون 

على النكات ا١تثَتة للشفقة، أيكلون ويشربون، ال أحد سيحس بك 
حينما ينسحق إٯتانك ٖتت ضغط اإلحباطات ا١تتوالية، أو حُت 
تفقد صديقا عزيزا، أوجاعك تبقى لك ولن ٭تس هبا أحد كما 

ٖتس هبا أنت، سيكون عليك أن تؤمن أنو ال شيء يتغَت يف أّتدية 
.. اٟتياة جملرد لعنة أصابتك 

كانت السجائر يف أول القائمة، اشًتيت ٜتسة علب ٥تتلفة، فأان 
أضفت إليها قطعة من .. أدخن ٚتيع األنواع، ال أريد سوى الدخان

حشيش التقيت صدفة أبحد الباعة، مررت قرب ٤تل لبيع ا٠تمور 
ا١تعروف ابليهودي  و بدون شعور وجدت نفسي أدفع ٙتن قنينيت 

..  فودكا
اشتقت لرائحة القهوة و عدت للغرفة، وضعت ا١تشًتايت يف ا٠تزانة 
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أتنقت قليبل و قصدت مقهى كنت أراتده .. وأحكمت إغبلقها
فيما مضى، قدمت رل النادلة فنجان قهوة سوداء، نظرت إذل أرجاء 
ا١تقهى، لقد تغَت شكلها اآلن، مفروشة ببساط أزرق فاتح وكراسي 
ٛتراء مغطاة ّتلد أسود، الفتيات اٞتا٤تات يف كل مكان، يروق رل 

. ا١تكان فعبل
دل أكلم فتاة منذ شهور، اعتزلتهن ٚتيعا فهن يف ٣تملهن مكررات 

أخذت أحتسي القهوة .. بشكل مثَت للحنق، ٪تطيات إذل حد ا١تلل
و أان أراقب تلك اليت ٕتلس أمامي وتراقبٍت بدورىا، بدت ٚتيلة من 

ىنا، لكنها ما إن اقًتبت حىت تبلشى ٚتا٢تا، تبادلنا النظرات  
طويبل إذل أن دعوهتا بعيناي لتجلس ّتانيب، استغربت كيف تركت 
أصدقائها و أتت، لكن اتضح أهنا عاىرة ابلرغم من صغر سنها، 

رة شيء مثَت للشفقة حقا، أتساءل اتسعة عشر عاما و ٘تارس الدع
أين دور الوالدين ىنا؟ ىل يعلمان أبمرىا فعبل؟  عموما ىذا ليس 

من شأشل ففكرة مرافقتها لغرفيت بدأت تلعب يف عقلي، أتت 
صديقتها تطلب الوالعة، كنت أْتث عن ورقة ما يف جييب حُت 

مدت رل يدىا، استدرت و اي ليتٍت ٕتاىلتها وما استدرت، كانت 
لن أقول فتاة فهي ٘تلك جسد امرأة .. أروع وأٚتل فتاة رأيها يوما

كاملة النضج، ٦تتلئة األرداف، عيناىا كحيلتان، صدرىا مشدود، 
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خاصرة تسيل اللعاب، شعرىا األسود القصَت مصفف بعناية فائقة، 
خديها انعمتان تعتليهما ٛترة خافتة، أنف صغَت مرسوم بدقة، 

شفتان ٦تتلئتان بشكل ال يصدق، زينتا أبٛتر شفاه خافت، تنتعل 
كعبا عاليا أٛتر اللون، التقت يداان وافًتقتا بسرعة، دل تقل شيئا، 
قبلت صديقتها وعادت إذل مكاهنا، راقبتها وىي تعود، جسدىا 

ا١تقدود و ا١تثَت أاثر الدماء اليت ٕتري يف عروقي وأخذت ٕتري 
بسرعة أكرب، استفسرت اليت ٕتلس أمامي عنها وقالت أهنا 

!  كيف لفتاة ٔتثل ىذا اٞتمال أن تكون بكماء! بكماء.. بكماء
استدرت أنظر إليها، كانت ! أضافت أهنا ٘تارس الدعارة كذلك

تنفث الدخان بشكل مثَت، شعرت ابلغيض ألن جسدا كهذا 
وكان البد أن .. تفًتسو الذائب و الكبلب على اختبلف أشكا٢تا

أكون واحدا من ىؤالء، ومستعد ألدفع أي ٙتن تطلبو، أخذت ورقة 
اعتذرت من صديقتها و .. صغَتة و دونت فيها رقم ىاتفي

انصرفت بعد أن وضعت تلك الورقة فوق طاولة األمَتة البكماء، 
راقبتها وىي تضعها يف جيبها و أسرعت ا٠تطى إذل غرفيت كي 
أشغل ا٢تاتف علها تتصل قريبا، كنت أجري كمن أتخر على 
! اٟتافلة، وصلت وأخذت أْتث عن ا٢تاتف ا١تلعون، أين وضعتو

أخَتا وجدتو ٖتت الوسادة، ار٘تيت فوق السرير، أشعلت سيجارة 
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أترقب اتصاال منها، مرت ساعة وال شيء بعد، بدأت أفقد ٛتاسي 
شيئا فشيئا، انتظرت طويبل  وال إشارة، خاب أملي، الرغبة كانت 

تقتلٍت، جسدىا ا٢تائج دل يفارق عيناي، ٗتيلتها تتعرى أمامي، قطعة 
قطعة، فأرى هنديها ا١تكورين وما بُت فخديها، ا٨تناءة وركيها، ألجد 

. نفسي أستمٍت بدون شعور
أربعة أايم أخرى وأان أطوف يف الغرفة و ال خرب من البكماء، أحس 

إبرىاق شديد من كثرة الشراب و التدخُت، أنفاسي تتقطع، 
تنصلت من كل مبلبسي، بقيت عاراي ال يسًتشل سوى سروال 
داخلي أسود، لكن رسالة قصَتة من البكماء يف اليوم ا٠تامس 

كانت كفيلة لتغَت مزاجي، األمَتة تريد مقابليت، أخَتا وبعد طول 
انتظار، كنت أعتقد أهنا نسيت أمري، التقينا يف نفس ا١تقهى، ىذه 

ا١ترة كانت جريئة أكثر، دل تسلم علي بيدىا بل وضعت قبلتُت يف 
خداي، وكأهنا تعرفٍت من قبل، جلست أمامي، تبتسم طوال 

الوقت، و أان كذالك كنت أبتسم يف وجهها اٞتميل، أخرجت ورقة 
ىل أنت مغريب حقا؟ و ألنٍت : وقلم من حقيبتها الفاخرة و كتبت

: لتكتب ٣تددا! نعم لؤلسف: متعود على ىذا السؤال أجبت
آسف لتخييب : وجهك خليجي إذل حد كبَت، أجبت بسخرية

لنذىب إذل : سكتت قليبل وكتبت.. ظنك، أان مغريب لسوء حظي
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فكرة رائعة لنذىب : أجبت ضاحكا! منزلك، سئمت ا١تكان ىنا
.. إذل منزرل

عقارب الساعة كانت تشَت إذل ا٠تامسة و النصف مساءا، وصلنا 
أسندت ظهرىا على جدار الغرفة و أخذت ٕتول . إذل منزرل الفخم

أذىلتك : بعينيها يف تلك الفوضى وتبتسم، اقًتبت منها وقلت
ىزت كتفها و ابتسمت، اقًتبت منها ! فخامة منزرل على ما يبدوا

أكثر، حىت داعبت أنفاسي وجهها اٞتميل، أطبقت ذراعي حو٢تا، 
بدأت أقبل عنقها هبدوء، ظلت جامدة يف مكاهنا، المست شفتاي 

شفتيها، دل تتهرب قبلتها بعنف، كنت أنتظر ىذه اللحظة بفارغ 
الصرب، أخذت تلمس وجهي وتداعب ٟتييت بلطف، عدت أقبلها 

ْترارة مضاعفة، كانت مثَتة ألقصى الدرجات، تراجعت قليبل 
ألنظر يف عينيها اٞتميلتُت، ٍب وضعت يدي على فخدىا، نظرت 

إرل ْتنان، ٍب عدت ووضعت فمي يف النقطة اليت يلتقي فيها العنق 
ابلكتف لتزيد ىيجاان، مررت بنهديها كأشل أرسم حلمتيها برأس 
لساشل، بينما أصابعي تفك ابقي أزرار قميصها األبيض، انتبهت 
أهنا كانت عارية ٘تاما من أي شيء آخر، رحت أتلمسها حىت 

١تست يف األخَت شعر عانتها، دفعتها بلطف فوق السرير، تنصلت 
من مبلبسي كذلك، ىذه ا١ترة كلها، ار٘تيت فوقها وأان أمص هنديها 



93 

 

حىت بدأت هتدل كحمامة وحيدة يف الربد القارص، وضعت حيواشل 
ا١تشتعل يف مكانو و اختلطت آىاهتا بتنهداٌب، استلزم األمر نصف 

استلقيت على ظهري، وأشعلت . ساعة حىت ارتوينا ٨تن االثنُت
سيجارة وقامت ىي كذالك بنفس الشيء، ننفث الدخان ونراقبو 
حىت يتبلشى، تذكرت أنٍت ما زلت أملك قارورة ٜتر يف ا٠تزانة، 
سكبت كأسُت واحد رل و آخر ٢تا، ٘تددان يف ىدوء اتم، لكنها 

! ومشك ٚتيل: كسرت الصمت حُت أخذت الورقة والقلم ٣تددا
يعٍت أن كل واحد منا ٨تن البشر : ماذا يعٍت؟ نظرت إليها وقلت

سيدفع ٙتن أخطائو، سواء كانت مقصودة أم ال، سيدفع الثمن و 
وضعت الورقة جانبا ووضعت . قد يكون غاليا كما حدث معي

لتستيقظ بعد ذلك .. رأسها فوق صدري وانمت يف ىدوء
الساعة الثامنة، عرضت عليها أن تبقى معي ٢تذه الليلة .. بساعتُت

وسأدفع أي ٙتن تريده، فكرت قليبل ٍب استلمت ىاتفها، ال أدري 
ماذا فعلت لكن يف األخَت، ىزت رأسها ابإل٬تاب، قبلتها يف 

ما إن عتبت الباب ألجلب العشاء .. وجنتيها وكانت سعيدة بذالك
..  حىت صفعتٍت برودة خفيفة يف وجهي دوختٍت

.. مرحبا أيها العادل اٞتميل
عدت حامبل الساندويتشات وبعض الرواايت كان صاحبها يبيعها 
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بثمن ٓتس جدا، در٫تُت للراوية، ىذا حقا ٚتيل ومزعج يف اآلن 
نفسو، وجدت أمَتٌب البكماء مازالت ٦تددة وقد بدأ ا٠تمر يلعب 

بقنة رأسها، ما إن رأتٍت حىت وقفت لتعانقٍت، استغربت لفعلها ىذا 
لكٍت كنت ٤تتاجا لعناق بريء كهذا، صنعت لنا طاولة وفرشتها 

ّتريدة قدٯتة، بدأان أنكل وعيناان ال تفارقان بعضهما البعض، 
أحسست لوىلة أنٍت أحببتها حقا، كانت بريئة ألقصى الدرجات، 
نسيت كوهنا ٣ترد عاىرة وأن ما تفعلو معي اآلن تفعلو مع غَتي، 
بدأ ا٠تمر يلعب براسي أان كذالك، كنت أٖتدث دون انقطاع، و 

صدقيٍت اي صغَتٌب لو التقينا يف عادل : دون أن أنتظر منها جوااب
أفضل، ١تا تركت الكبلب تنهشك، لتزوجتك وصنتك ومت من 

أجلك، لكن حظنا ٨تن االثنُت عاثر و أعتقد أنو سيبقى على نفس 
اٟتال، وقفت أجول الغرفة جيئة وذىااب مطأطئ الرأس، توقفت ىي 

عن األكل، وجعلت تراقبٍت بصمت، توقفت يف زاوية الغرفة حُت 
اكتسح خيارل شبح الذكرى، ذكرى صغَتٌب اليت قتلناىا، فأ٢تب 

كياشل شواط من انر، سرت على أطرايف قشعريرة ابردة، أحسست 
حينها بغضب شديد، ٘تلكٍت ٟتد اٞتنون، لكٍت استجمعت قواي 
كي ال تبدوا معا١تو يف صفحة وجهي، استدرت ووجدهتا ما زالت 
.. تراقبٍت و تتعجب، سألتها ما اٝتك على فكرة؟ ابتسمت ودل ٕتب
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. أان اٝتي زايد وصدقيٍت أنت أٚتل ما حدث رل منذ مدة طويلة
سكبت رل كأسا آخر وار٘تيت يف السرير أدخن يف حُت وقفت ىي 

. تذرع الغرفة جيئة وذىااب بدورىا
كنت ال أرى سوى ساقيها ا٠تارقتُت، ابتسمت حُت رأتٍت متعلقا 

بساقيها، فاقًتبت مٍت، دل أتوقع أن يكون جسدىا هبذا اٞتمال وىي 
تقف أمامي عارية ٘تاما تنتظر ردة فعلي، أخذت أمرغ شفتاي على 

ساقيها واٟتس بشرهتا الناعمة حىت بلغت ما بُت فخديها، مررت 
بلساشل على معدهتا إذل أن وصلت إذل هنديها، أمصهما بعنف، 
استدارت فركبتها من ا٠تلف وأان أ٥تضها حىت سقطنا الىثُت من 
ٖتت السرير، و أخدان نضحك بصوت مسموع، ٚتدان ١تدة كأن 

الزمن توقف عن اٟتركة فجأة، وكأن ال شيء ىناك سواان، كان العادل 
كلو بعيدا، بقيت ٦تددا ّتانبها أنظر إذل ا١تصباح، دل أشأ أن أسأ٢تا 

عن حياهتا وعن مشاكلها وكيف ٞتأت إذل الدعارة وغَتىا من 
األسئلة اليت أعرف جواهبا مسبقا، العاىرات كلهن يقنعن نفسهن 
أهنن ضحية اجملتمع، لكن يف اٟتقيقة ىن ضحية الغباء والشراىة، 

يسلكن الطريق األسهل لتلبية بعض الكماليات التافهة، ففي األخَت 
. ال عذر ألي فتاة أبن تبيع شرفها وشرف أىلها ْتجة ا١تال

شعرت بدوار خفيف يف رأسي، وقفت وقد ٘تلكتٍت رغبة ملحة يف 
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ا٠تروج وا١تشي على جنبات البحر،كان الوقت متأخرا، أشرت ٢تا 
.. أنٍت سأعود، ىزت رأسها وأخذت تدخن

صمت رىيب يلف ا١تكان الذي يدور يف عيٍت، بضع أشخاص 
وبضع سيارات أغلبها سيارات أجرة زرقاء، حاولت أن أ٘تشى مشية 

مستقيمة فلم أستطع، جرجرت رجبلي يف الشارع الطويل وأان 
أ٘تايل، أخَتا وصلت، تكومت يف الرمل أراقب سواد البحر، تذكرت 

أمي، دل تكلمٍت منذ شهرين تقريبا، لكن وابلرغم من اختبلفاتنا 
ا١تتكررة، إال أنٍت أطلب هللا دائما أن ٬تعل يومي قبل يومها، تلك 
اجملنونة الغريبة، أحسست بغصة يف حلقي، برغبة كبَتة يف البكاء، 
الرجل ال يبكي، لكنو يبقى إنساان، واإلنسان ال يقوى يف بعض 
اللحظات على ىزم ذلك الكائن الضعيف الذي يعيش بداخلو، 

أخاف حقا أن أنتحب على أمي إن رحلت .. ذلك الطفل الربيء
قبلي، أخاف أن يتسع سجٍت، أخاف أن ٭تاصرشل ا١تطبخ ا١ترتب، 
أن ٭تاصرشل ذلك الركن الذي ٕتلس فيو وىي تتابع مسلسبلهتا كل 

يوم، أخاف أن يستفزشل صدى تعليقاهتا ا١تتكررة، أخاف أن أانديها 
وال أٝتع سوى جواب الصمت ا١تقيت، أخاف أن ألتفت من حُت 

ألخر خشية صوهتا أو شيء قد يتولد من الفراغ و أحياان أخرى 
أخاف أال أحزن عليها، أخاف أن ترفض عيناي البكاء على 
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.. رحيلها
غادرت اٞتميلة ابكرا، أدركت ذلك وأان أقرأ الرسالة اليت تركتها 

آسفة ألشل غادرت ابكرا، اٟتق أنٍت استمتعت معك، : ّتانب رأسي
.. حدىم كإنسانة وليس ٣ترد جسد يضاجعوأوألول مرة يعاملٍت 

سأتذكر كبلمك جيدا، وأعدك أن أحاول التغيَت، فكما قلت ال 
. شيء يدوم طويبل وال شيء يستحق أن ٩تسر الدنيا من أجلو

تفقد ا٠تزانة الصغَتة، ىناك شيء قد يساعدك للخروج : مبلحظة
. من ىذا العادل ولو لدقائق

وحيدا داخل اٞتدران األربعة ٣تددا، بعد الليلة اٞتا٤تة أصبحت 
ىادائ جدا كرجل يتبول يف متنزه دون أي اىتمام أو قلق من العادل، 
كأن رل معطف خفي يعزلٍت عن العادل ىنا، تناولت ىدية البكماء 

دون تردد، كانت ٣ترد حبة زرقاء، ٘تددت قليبل ألنتبو بعدىا 
بلحظات إذل عرق يتصبب مٍت بشكل مفاجئ، ظننت األمر عاداي 

ألشل دل أغادر الغرفة طوال اليوم، العرق البارد مازال يتصبب مٍت 
وبدأت أشعر أبدل شديد يف اٞتهة اليسرى من رأسي، يبدوا أن 

السجائر وا٠تمر قد قاما بعملهما، دل أعد أستطيع التفكَت أو حىت 
من رفع رأسي عن الوسادة، كرب الصداع حىت أحسست ٓتوف 
شديد من أن تكون البكماء قد نقلت إرل مرض ما بطريقة ما، 
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صداع ٦تزوج برعشة غريبة جعلتٍت أدخل يف متاىة من ا٠تيال 
ا١تخيف، ظهر طيف أمي فجأة، كان حقيقيا إذل حد كبَت، تصرخ 

أنت حيوان عدصل الرٛتة، ١تاذا قتلت حفيدٌب ١تاذا؟ ٍب : يف وجهي
من تكون تلك العاىرة ا١تدعوة ىدى؟ أان أعلم كل شيء ولن أغفر 

حاولت الرد عليها دون جدوى، اختفى .. لكم، عليكم اللعنة
الطيف لتظهر أطياف أخرى، ىدى، طفليت، إٝتاعيل، أيب و حىت 
طيفي أان كان ىناك بينهم ٬تلس يف الركن يراقب األحداث، كانوا 

ٕتاىلتهم وحولت نظري إذل طفليت الصغَتة، آه .. ينظرون إرل فقط
كم أنت ٚتيلة، كربت حقا، خاطبت ىدى كم عمرىا اآلن؟ لكن 

مياه لزجة وابردة بدأت تسيل من .. ال جواب، اختفت األطياف
أنفي، شعرت بعدىا ْتمى غزت كل جسمي، و برأسي يفور فوراان 

قواي، شل جسدي، دل أعد أستطيع ٖتريك يداي أو رجبلي، أو 
حىت فمي، حاولت أن أصرخ لعل أحد اٞتَتان يسمعٍت، لكن دون 

جدوى، شل لساشل كذلك، دل أعرف ما أفعل فجعلت أنظر إذل 
سقف الغرفة فقط، أراقب تلك اٟتشرة التائهة وىي ترفرف حول 

ا١تصباح، اشتد ضوء ا١تصباح فجأة فأحسست أن كل أطراف 
جسدي ارٗتت إذل األبد، دل أعد أستطيع ٖتريك عضلة واحدة يف 
جسمي سوى عينان اللتان بقيتا نصف مفتوحتُت، أحسست أشل 
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. أنقضي شيئا فشيئا، و أن كل شيء يزداد بعدا، ٍب أغمي علي
كان مفعول تلك اٟتبة الصغَتة قواي جدا و أحيا ا١تاضي بداخلي 

٣تددا، ا١تاضي كلو أبدق تفاصيلو، من أول صرخة رل إذل ىذه 
اللحظة، ٜتسة وعشرون سنة، ال أدري ىل عشتها أم ىي اليت 

عاشتٍت، جلست القرفصاء يف زاوية الغرفة أحدث نفسي علٍت أحد 
من صراعها احملتدم، أىدئ روعها ا١تفتعل، أتساءل، أأبقى عاقبل أم 

أستكُت للجنون؟ أم أستسلم لفكرة ا٢تجرة و الرحيل اليت لطا١تا 
راودتٍت؟ أم أتصلب ٦تتنعا كعادٌب أمام ىذا الواقع ا١تر؟  

ار٘تيت يف السرير البارل، نتج عن ذلك صوت مزعج، شعرت وكأنٍت 
آ١تتو حقا، ٘تددت وكأشل أعرف ماذا سأفعل، عصفت يب الوحدة 

و ! ورمتٍت يف غياىب التفكَت يف شيء لطا١تا ٕتاىلتو، يف ا١تستقبل
كيف أفوز عليو و أان اليوم أعيش يف اتبوت األحياء؟ ! أي مستقبل

و أان اتئو يف عادل من ا١تتناقضات، حيث اختلط اٟتابل ابلنابل، 
.. العاقل ابألٛتق

أحتاج للتغيَت، و التغيَت ٭تتاج إذل خطة منظمة و مدروسة، التغيَت 
٬تب أن أيٌب على كل جوانب حياٌب، ٬تب أن يكون تغيَتا جذراي، 
أي يلزمٍت أن أبدأ من الصفر ٣تددا، ٬تب أن أسافر، أن أغيب عن 

نعم، سأىجر .. الداير، أن أىجر ا١تدينة، األىل، الناس و الوطن
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ىذا الوطن الغريب، أان ال أنتمي إذل ىذا ا١تكان ا١تقرف، سأٗتلص 
من ٥تالب الفاقة والبؤس و جحيم البطالة والتعاسة ا١تلعونة، غريب 

. يف وطن غريب أىون رل من غريب يف وطٍت
بعد أايم من التخطيط و التفكَت، غادرت الغرفة ا٢تادئة، و عدت 
إذل البيت وكلي أمل أن تنجح ا٠تطة، كنت قد تلقيت مكا١تة من 
أخي و أخربشل أنٍت مدعو لعرس ابنة عمي اليت كانت مصرة على 
حضوري، ىذه فرصة ألصاحل اٞتميع ٘تاما كما خططت، يبدوا أن 

. اٟتظ يقف ّتانيب ىذه ا١ترة
على مائدة الطعام، كانوا يتحدثون عن أمور ذلك العرس، كنت 
صامتا أراقبهم وكأشل ٣ترد ضيف أٝتع حديثهم ا١تكرر، أيب ليس 

سعيدا ألنو سيخسر ا١تزيد من ا١تال على غَت العادة، ال يبدوا سعيدا 
ابلرغم من أنو عرس ابنة أخيو، أمي كعادهتا تفكر يف ا٢تدية اليت 

ستقدمها، يف الوقت الذي ٬تب عليها أن تسأل عن أغلى ا٢تدااي 
كنت جالسا أخطط يف صمت، قرروا ! أخذت تتقشف، ما أحقركم

السفر قبل أسبوع من موعد العرس ألنو سيقام يف مدينة أكادير 
جنوب ا١تملكة، ما يعٍت أنٍت سأبقى وحيدا يف البيت ما ٯتنحٍت 

أخربهتم أنٍت سأٟتق هبم فيما بعد . فرصة االستعداد للرحيل هبدوء
بذريعة أن عمبل ما ينتظرشل، وفعبل كان لدي عمل أقوم بو وىو 
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توقيعو كان .. تزوير توقيع أيب يف شيك ٭تمل اٝتو، نعم سأسرق أيب
.. بسيطا جدا ودل يتطلب مٍت وقتا طويبل

انتظرت إذل حُت رحيلهم وقمت بعملية حسابية للمصاريف اليت 
ثبلثة مبليُت تبدوا مناسبة على ما ..  سأحتاجها للسفر إذل تركيا

. أعتقد
سأسافر إذل تركيا ألهنا ال تتطلب اٟتصول على الفيزا وكل تلك 
! التعقيدات اإلدارية، وىناك قد أعرب إذل ببلد أخرى، من يدري

.. ا١تهم اآلن أن أخرج من ىذا ا١تكان ا١تلعون
دل يكن اٟتصول على تذكرة السفر صعبا، اتصال سريع بسيميكا 
كان كافيا، سيميكا ىو صديقي من الكونكو برازافيل، يسكن 
الرابط كذلك، كنت قد تعرفت عليو يف حفلة عيد ميبلد أحد 

األصدقاء، منذ سنة تقريبا، بقينا على اتصال ألنو كان طامعا يف أن 
أعرفو على إحدى الفتيات ا١تغربيات، أتذكر أنو أخربشل يوما أنو لو 

حصل على فتاة مغربية سيلتزم وسيصلي يف الوقت و يبتعد عن 
اتصلت أبمي .. احملرمات، سيميكا  مسلم كذلك لكن لكل عيوبو

بعد يومُت من حصورل على ا١تال و التذكرة، أخربهتا أنٍت لن أ٘تكن 
من اٟتضور ألشل معلق يف عملي اٞتديد، وطلبت منها أن تعتذر 

لعميت على عدم حضوري، أعلم أهنم لن يبلحظوا غيايب أصبل فأان 
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دائما غائب عن ا١تناسبات العائلية رغم نذرهتا، أمي كانت سعيدة 
 .ألشل وجدت عمبل وال تعلم أن ىذه آخر مرة ستسمع فيها صوٌب
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و أيٌب اليوم ا١توعود، أتٌب ٟتظة حسم القرار، القرار الذي ال رجعة 
.  فيو، ا٢ترب ولو عرب اٞتحيم إذل اٞتحيم

كنت يف عداد الراحلُت، دل أفكر يف ىذا أو ذاك، أغلقت كل 
. ا١تنافذ اليت قد تؤدي يب إذل التفكَت يف أي شيء

وقفت أمام اٞتمركي يف ا١تطار حامبل معي أحبلمي و أملي يف 
وقفت شا٥تا أبتسم يف وجهو، .. األفضل و يف يدي حقيبيت الصغَتة

:  سألٍت بربود واضح
ما سبب الزايرة؟ _ 

: أردت أن أخرجو من بروده و أجبت مازحا
سأعرب من تركيا إذل سوراي ألقاتل مع داعش دفاعا عن بشار، _  

من ٍب سأرحل إذل اليمن ألساند إيران ضدا يف السعودية، و من 
. يدري قد انشأ منظميت أان كذلك ىناك يف أرض الدمار و الدماء

: تفاجئ من ردي وقال بنفس الربود
يبدوا أنك تعرف الكثَت من أمور السياسة؟ _  
. أعرف فقط ما يريدونٍت أن أعرف، ما يبثونو يف قنواهتم الكاذبة_ 
جيد  _ 
. أمزح، أان يف نزىة فقط، سائح اتئو إن أردت_ 

تفقد جواز سفري عدة مرات، و يف كل مرة ينظر إذل وجهي، وكأنو 
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دل يستطع أن يتعرف علي من خبلل صورة اٞتواز، اٟتق أن الصورة 
ال تشبهٍت فوجهي اآلن يكاد يظهر وسط ٟتية مبعثرة، و لو طلب 

بعدىا طلب مٍت أن أنتظر . مٍت بطاقيت التعريفية الهتمٍت ابلتزوير
حىت ينتهي من األمور الروتينية ا١تعتادة، دل أعرف عن أي أمور 

يتحدث فهذه أول مرة رل يف ا١تطار، لكٍت دل أمانع ورحت أْتث 
عن مكان أجلس فيو، جلست أفكر وأٗتيل رد فعل أيب حُت 
يكتشف أنٍت سرقت مالو، ال أنكر أنٍت أحسست بضحك 

ىستَتي جملرد ٗتيل وجهو الكئيب، لكن يف اآلن ذاتو أشعر ابٟتنق، 
فقد يصاب ّتلطة دماغية ال قدر هللا، فثبلثة مبليُت مبلغ كبَت 

ما زلت .. ابلنسبة حمليب ا١تال مثلو ابلرغم من أهنم ٯتلكون الكثَت
كان غاضبا جدا، .. أتذكر يوم اهتمٍت أبشل سرقت مبلغ مائيت درىم

دل ينم تلك الليلة، ويف عشية اليوم ا١توارل عاد إذل البيت ووجهو تعلوه 
ابتسامة غريبة، ا١تئتا درىم كانتا يف جيبو طوال الوقت، دل أقل شيئا 
حينها، تركت األمر ٯتر بسبلم ووعدتو أن يكون اهتامو يف ٤تلو يف 

.  ا١ترة ا١تقبلة، و ىا أان أيف بوعدي
نسيت أمر أيب وأمر ا١تسافرين من حورل و عناقاهتم ا١تبالغ يف أمرىا، 

ٗتليت عن . ونسجت لنفسي يف خيارل اٟتياة اليت أريدىا ىناك
تشاؤمي الدائم و ٝتحت للتفاؤل أن يظهر أخَتا، أخذت أغوص 
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يف دروب اسطنبول، أٛتلق يف وجوه سكاهنا اليت تشبهٍت كثَتا، 
أصطدم بفتاة إسطنبولية ٚتيلة، أعتذر وتقبل اعتذاري اببتسامة 

أٚتل، أعرض عليها كأسا من الشاي الًتكي الذي تعودت رؤيتو يف 
أعود إذل بييت الذي أكًتيتو ٔتال .. مسلسبلهتم الكثَتة، تقبل بسرور

يف كل ركن منو يتشكل منظر مستقل، سرير .. أيب، بيت مناسب
كبَت على اليمُت، طاولة زجاجية يف الوسط، ٛتام يف اليسار ويف 

أستحم و ألبس مبلبسي الًتكية اٞتديدة، أعود .. أخره مطبخ صغَت
مقهى ّتانبو .. ألجد اٞتميلة تنتظرشل يف ا١تقهى الذي اتفقنا عليو

بركة مائية نقية يسبح فيها البط، طاوالت وكراسي خشبية، تراشل 
وتبتسم، ال تعاتبٍت على أتخري، أجلس قبالتها نرتشف الشاي 

لن أضيع الوقت و سأطلب ، لُتياللذيذ، أسأ٢تا عن اٝتها وتقول ا
منها الزواج، لن أابرل كم عاشقا قبل شفتيها قبل، فأان بدوري قبلت 

الكثَتات، تقبل الزواج يب، نتزوج بسرعة وبدون عرس وال تكلفة، 
تنتقل للعيش معي يف منزرل ا١تتواضع، تبعدشل عن الناس وتنسيٍت 
وجودىم، ليس اب١تضاجعة فقط إ٪تا بلمسات يديها ا١تسكنة، و 

أجد .. كلماهتا الرقيقة الراننة، أبفكارىا ا١تتدفقة ابلطموح و النجاح
عمبل مناسبا، أعمل ّتد، بعد تسعة أشهر نرزق بطفلة ٚتيلة 

أريد أن يكون .. كأمها، أٝتيها جاٝتُت و نعيش يف ىدوء وسبلم
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فلماذا ال تكون األمور .. كل شيء سريعا، ال مزيد من ىدر الوقت
هبذه البساطة؟ أان ال أطمع يف شيء أكثر من حياة بسيطة، فلماذا 

يتطلب األمر الكثَت و الكثَت من ا١تعاانة ليتحقق؟ ىذا إن ٖتقق 
. فعبل

انتبهت إذل أن انتظاري طال طويبل، مللت وأشرت للجمركي الذي 
أشار إرل بدوره أبن أنتظر ٜتسة دقائق أخرى فقط، ابتسمت لو، 

لن أعًتض ما دمت  سأرحل يف النهاية، استعرت ٣تلة كانت 
ّتانيب، رحت أتفحصها ويف كل مرة أنظر إذل اٞتمركي علو ينهي 

. عملو الروتيٍت ا١تعقد و يًتكٍت أرحل يف حال سبيلي
أخذ ا١تلل يتسلل إرل لَتميٍت يف حضن الذكرايت ٣تددا، أغمض 

جفناي هبدوء، طيف أمي يظهر من جديد، لكنها ىذه ا١ترة حزينة، 
تنظر إرل دون أن تكلمٍت، ظلت صامتة، تساؤالت عديدة ٖتوم 

عمبلقُت طويلي القامة، قويي البنية يظهران من .. حول رأسي
الفراغ، يقفان أمامي بنظاراهتما السوداء، قطعا علي شريط 

تساؤالٌب، البد أهنم من الشرطة، والبد أن ىذا جزء من العمل 
. الروتيٍت كذالك

بطاقتك التعريفية؟ _ 
ماذا ىناك؟ ! انولتو إايىا ووضعها يف جيبو دون النظر إليها حىت
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. تفضل معنا: أجاب و الشرر يتطاير من عينيو
إذل أين؟ _ 

دل أتلقى جوااب ألجدشل يف ا١تقعد ا٠تلفي لسيارهتم، مكتوف األيدي 
ماذا اقًتفت؟ ىل كشف أيب أمر : بقيد من حديد، رحت أتساءل

الشيك هبذه السرعة وشكاشل إليهم؟ ١تاذا قيدوشل وكأشل رئيس منظمة 
إرىابية؟ و كأ٪تا أان متهم ابغتيال ا١تلك؟ أيكون إلٝتاعيل عبلقة 

أجاب . ٔتاذا تتهمونٍت؟ أان ال أفهم شيئا: هبذا؟ استفسرهتم هبدوء
. انتظر ستفهم قريبا! كلكم ال تفهمون شيئا اي جرذان: أحدىم

يف ا١تخفر فتشوشل بعناية دقيقة، حقيبيت ال ٖتوي سوى بعض 
: ا١تبلبس الداخلية وعلبة سجائر، ٍب أخضعوشل الستنطاق دقيق

لعلمك لقد قابلنا العديد من الكبلب أصحاب اللحااي أمثالك، _ 
. لدى ال تتذاكى وتضيع وقتنا

أتقول أنٍت إرىايب؟ ! للحية عبلقة يف األمر إذن_ 
ماذا ستفعل يف تركيا؟  ىل أغروك أنت كذالك اب١تال؟  _ 

: ضحكت ساخرا
لقد كنت أمزح فقط اي سادة، أيعقل أال ! اٞتمركي ا١تلعون إذن_ 

٪تزح بشيء ىو يف األصل أكرب مزحة يف عصران؟  
لقد تفقدان حسابك الفايسبوكي، وما تنشره يدل على ميولك _ 
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.. اإلرىابية
دليلكم ىو الفايسبوك إذن؟ _ 
أصمت اي حيوان  _ 

ابتسامة غريبة اعتلت وجهي، ليس غريبا أن تكون ا١تخابرات ا١تغربية 
من أقوى ا١تخابرات عا١تيا يف ىذا الوقت، فهم سيجعلونك أن 

ستعًتف أبشياء دل تفعلها ودل .. تعًتف أبنك كلب ولو كنت قطا
تفكر فيها حىت، لدى قررت الصمت حىت ينتهوا من ىرائهم، طال 

:  صميت وازدادت حدة تعاملهم معي
جرذ آخر لعبت الثعالب بعقلو، أتكد أننا نتعامل مع أمثالك _ 

. لسنُت طويلة، ستعًتف شئت أم أبيت
نعم أان مع اإلرىاب ما دمتم تصنفونٍت من فئة الكبلب، ما _ 

أال يكفيكم أنٍت . دمتم تسرقون أحبلمي البسيطة واحدا تلو اآلخر
رحلت وتركت لكم كل شيء؟  

حاولت أن أشرح ٢تم مرة أخرى أنٍت إنسان بسيط، مغلوب على 
لكن .. أمري، ال أريد سوى النجاة ٔتا تبقى من حياٌب، أان بريء

دون جدوى بل زاد صراخهم وأخذت األمور منحى آخر، فقد 
هتاوت الضرابت على رقبيت الرقيقة حىت كادت تقسمها، لكم وركل 

يف ٚتيع أ٨تاء جسمي، ٟتظتها ٘تنيت حقا لو أنٍت راحل حقا 
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لبلنضمام  لداعش، قد أستحق ىذا الضرب واللكم حينها، بل ولن 
أابرل ٔتا قد ٭تل يب، ٍب ودون سابق إنذار توقفوا ووضعوا عصابة يف 

عيناي و أخذوشل إذل مكان آخر، كان مغمى علي حينها فلم 
أحس بشيء حىت وجدت نفسي مرميا ىناك، الرائحة كانت عفنة، 

نتنة إذل درجة ال يتصورىا عقل، و كأن أحدىم مات ىنا وتركت 
جثتو تتعفن، مكان تغشاه الظلمة و الوحشية، زحفت إذل الزاوية، 

أتضور أ١تا وجوعا، أنظر حورل ٓتوف شديد حىت خيل رل أنٍت أرى 
. أقداما وسيقاان حورل

دل أعد أحس أبعضائي من شدة األدل، أحسست ابلقرف وقد 
أدركت أنٍت ٣ترد كلب ضال، العظام تداخلت يف بعضها، انكسرت 
وتلعثم ترتيبها، دل أملك سوى التكوم كقطعة قماش رث و النظر إذل 

. نفسي من الداخل
كف ديناصوري انتشلتٍت من على األرض البارد و أعادتٍت إذل 

 أخذت أحسب أطرايف كي ال أكون قد ،الغرفة األخرى من جديد
فقدت يدا أو رجبل دون أن أحس، جلست على الكرسي بصعوبة، 

مؤخرٌب تؤ١تٍت ىي كذالك، عيناي كانتا مغمضتان ودل أستطع 
.. فتحهما لشدة الضوء يف الغرفة

حسنا، أعتقد أنك عدت إذل صوابك و ستعًتف  _ 
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 ................. _
اعًتف اي زايد أحسن لك  _ 

 ................ _
  زايد_ 

 ............... _
استيقظ  ! زايد_ 

فتحت عيناي ألجد نفسي مازلت جالسا يف ا١تطار، و اٞتمركي 
ينادي إبٝتي، شعرت إبحراج شديد، حُت وجدت الناس تنظر إرل 
و اٞتمركي ٭تاول إيقاظي من النوم، لكن يف نفس الوقت ابتسمت 

إبتسم بدوره و سلم رل .. أيها اٞتمركي ا١تلعون: يف وجهو و قلت
.. أوراقي
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كانت ىذه أول مرة أركب فيها الطائرة، كان إحساسا ٚتيبل أن 
ٖتلق يف السماء كالسراب اتركا وراءك كل شيء، شعرت ٓتوف 
طفيف يف بداية إقبلعها لكن سرعان ما تبلشى وأان أنظر من 

النافذة الصغَتة، أنظر إذل الوطن الذي مازال يرصدشل بنظراتو الباردة 
من ىناك، مازال يتعمد كسري رغم اهنزامو أمامي، ٕتاىلتو وأشحت 

أخَتا سأترك تعاسيت .. نظري عنو، وجهي تعتليو ابتسامة اٞتوكر
ىناك لتجد شخصا آخر غَتي، وما أكثر التعساء يف ببلدي، 

ّتانيب رجل يعبث ْتبات مسبحة من شدة ا٠توف، أبتسم يف وجهو 
:  يف كل مرة ينظر إرل، غاضو ىدوئي وقال

البد أنك اعتدت ركوب الطائرة؟ _ 
. ال ابلعكس، ىذه أول مرة_ 
.  عجيب، ىذه خامس مرة رل ومازلت أشعر ٓتوف شديد_ 
. ىذا ألنك ٗتاف ا١توت اي عمي_ 

يبدوا أن جوايب أقنعو، فسكت وعدت أان أنظر من النافذة، ابتعدان 
كثَتا اآلن، دل أعد أرى سوى الغيوم، فضاء شاسع ال حدود لو، 

ىذه .. استسلمت ألفكاري اليت اكتساىا طابع اٞتد و التوعد
فرصيت ألثبت أليب أنٍت لست فاشبل كما يظن، أيب الذي لطا١تا 

عزف أببوتو أبشع سيمفونيات اإل٫تال حيت ٗتتلف عنده مفاىيم 
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 وىو الوحيد الذي يرى أبناءه ٣ترد ٥تلوقات دل ولن ٖتقق ،االىتمام
.       شيئا يف حياهتا

أخذت أعيد تفكيك وتركيب ميكانيزمات دماغي ألستعد جيدا 
 حول االستقرار ، أحوم شاردا حول السعادة ا١تنتظرة،لؤلايم ا١ترتقبة

 يداعبها ْتنان، يغطيها ، يدغدغ األمل أعصايب اليائسة،ا١تفقود
 سأْتث ،بدفء اللقطات الرومانسية اليت يشكلها ا٠تيال مع ايلُت

يسري يف جسدي  خدر أثَتي لذيذ ، .. عنها وسأجدىا حتما
. فأغفو للحظات

 
الساعة الثانية عشر ظهرا، دخلت األراضي الًتكية ألول مرة يف 
حياٌب، تفقدت حقيبيت اليت كانت ترتعد بيت أصابعي، رحت 
أ٘تشى ٖتت مشس إسطنبول ألول مرة، تبدوا ٥تتلفة عن مشس 

الرابط، رٔتا ألنٍت كنت متأكدا من أن تركيا ىي فعبل مشس 
الشموس، كنت إٔتول كالدمعة ا٢تاربة من أجفان التعاسة، دمعة 

سعيدة إبطبلق سراحها أخَتا، وصلت إذل الفندق الذي حجزت 
 ابلرغم من أن ،فيو مسبقا، كان ىادائ ومنظما ومتواضعا إذل حد ما

.. موقعو جاء يف حي راقي
إقاميت ىناك استغرقت أربعة أايم فقط، بعدىا انتقلت إذل إحدى 
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األحياء الفقَتة اقتصادا للمال الذي أملكو، غرفة بسيطة تعود 
مسعود .. ملكيتها لعجوز يف السبعينيات من عمره، إٝتو مسعود

يسكن وحيدا، حركتو بطيئة مًتىلة، يداه الكبَتاتن وبقااي شعَتاتو 
البيضاء كانت بقااي شباب مكسر على األغلب، أخربتو أن ىذه 

أول مرة أزور فيها تركيا وأنٍت ال أنوي الرحيل عنها أبدا، سأبقى ىنا 
أعجبو شغفي بببلده فقرر أن ٯتنحٍت إقامة .. وأموت ىنا وأدفن ىنا

أدمنت . ٣تانية ١تدة شهر كامل، بل وحىت وجبات ٣تانية كذلك
شرب الشاي الذي يعده مسعود، وأدمنت كذلك القصص اليت 

كان يرويها رل كل ليلة طوال مدة إقاميت ىناك، الحظت من خبلل 
ٟتظات .. حديثو أنو يعاشل من حزن عظيم، حزن اٝتو الفقدان

.. ٚتيلة أقضيها معو نتناوب على الشيشة ونرتشف كؤوس الشاي
ذكرشل يف تلك اللحظات اليت كنت أسرقها كل آخر أسبوع، أان و 
صديقي دمحم، نركب الدراجة النارية ا٠تاصة ٔتقر عملو، كان يفضل 

نصرخ عاليا أحياان فوقها، ..  أن ٪توت وال ٭تدث أي شيء للدراجة
٩تتفي لننعم ببعض النشوة يف مقهى النخيل، حيث الشاي و 

.  الشيشة
٘تر األايم ببطء ىنا، سأحتاج حتما إذل زمن ألٖترر هنائيا من قبضة 

 ..الذكرى والتعاسة، إذل زمن ألركض وأعشق وأحب كاآلخرين
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ٗتلصت فيها من .. مرت األسابيع الثبلثة األوذل يف غرفيت اٞتديدة
آخر ذكرى قد تزعجٍت مستقببل،  أصبحت اآلن مستعدا ١تواجهة 

. العادل، ١تواجهة قدري على وجو ا٠تصوص
بدأت رحليت يف البحث عن سعادٌب ا١تنشودة يف منطقة أمينونو، 

ا١تنطقة اليت ال هتدأ على مدار األسبوع، كيف ال وىي ا١تنطقة 
األكثر استقباال للسياح الذين يفضلوهنا لعبقها التارٮتي وطقوسها 

كيف ال و هبا ٤تطة اٟتافبلت اليت .. ا٠تاصة و تقاليدىا العريقة
توصل إذل أي مكان يف تركيا، كيف ال وىي ا١تنطقة ا١تعروفة ٔتطاعم 

األٝتاك الشهَتة، تلك ا١تطاعم اٞتميلة اليت ىي عبارة عن مراكب 
إٔتول كثَتا يف ا١تنطقة، متسائبل .. صغَتة يتم شواء السمك فيها

ماذا عساشل أجد ىنا؟ حظي الذي انتظرتو طويبل؟ حرييت ا١تقيدة 
منذ زمن بعيد؟ زوجيت الو٫تية؟ آالف األسئلة ودل أجد جوااب مقنعا 

. بعد
الشارع الطويل يستقبلٍت للمرة ا١تليون، دل أشك فيو يوما من 
... ابتسامتو العريضة الصاخبة، دل أشك يف أي شيء من حورل

كان علي أْتث عن بطليت األسطورية ايلُت لتمنحٍت اٞتنون، و 
تعيدشل إذل سابق عهدي، ٣تنوان، حىت تفوز مثالييت أخَتا، لكن 

يبدوا أن زمن األساطَت قد انتهى و وذل إذل غَت رجعة، وعلي اآلن 
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 ،أن أزيل األقنعة اليت كنت أرتديها ألغَت أايم الرابط أبايم اسطنبول
يبتسم كغَته، يبدوا صامتا بشكل ٥تتلف، ، شارع آخر يتمدد أمامي

.. ال أريد معرفة اٝتو، ففي كل األحوال سنتزاحم كثَتا مع األايم
_  منك أيها الشارع اٞتميل أعلن والدٌب _             

هبدوء جاحد و ابتسامة ال تفارق ثغري و إحساس ابٞتنون، سعيت 
.. يف الشارع، أعطف ٯتينا ويسارا، أٛتل سيجارٌب مؤنسيت الوحيدة

صوت إبراىيم اتتليس يدغدغ أذاني، صوت السيد  إبراىيم يهطل 
فوق مآذن روحي ابلرغم من أشل ال أفهم كلمات أغانيو بعد، صوتو 
كمطر دافئ يغسلٍت من الداخل ويغسل بساتُت قليب ا١تلوثة أيضا، 

تعبت من ا١تشي، ارتكنت على مائدة يف إحدى مقاىي الشارع 
.. اٞتميل، شكل ا١تقاىي ىنا ٥تتلف ٘تاما عن مقاىي الرابط

ديكورات مغرية، كراسي مر٭تة، صور ٚتيلة يف كل مكان، الكل 
طلبت قهوة سوداء .. يبتسم يف وجهك وال ٬تعلونك تنتظر طويبل

ىذه ا١ترة، فقد بدأت أمل من الشاي، وبسرعة أحضرىا النادل وىو 
يبتسم يف وجهي، ابتسمت لو بدوري، أعلم أنو يتملقٍت لكن ىذا 

جزء من عملو، نظرة خاطفة على اٞتالسُت، ا١تقهى كان ىادائ، ثلة 
.. من الطلبة على ما أعتقد يتحدثون أمامي بلغة تركية ٚتيلة

. وحىت إن ارتفع صوت أحدىم ينبهو اآلخرون.. يتحدثون هبدوء اتم
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. منظر ٚتيل حقا
أخذت ارتشف القهوة، تبدوا ٥تتلفة عن قهوة الرابط، أول فنجان 

قهوة ٭تظى مٍت ابإلعجاب والتقدير، لدى كان لزاما أن أمزجو 
بسيجارة تزيد من نشوٌب، أخرجت علبة السجائر من جيب معطفي 
اٞتديد، نعم لقد اقتنيت معطفا أسودا تركيا أنيقا، أخرجت سيجارٌب 

هبدوء، وضعتها يف فمي ا١ترتعد، وقبل أن أرميها ابلنار، فاجئٍت 
: صوت مبلئكي أتى من خلفي

! أنت تعلم أن التدخُت مضر ابلصحة_ 
استدرت أْتث بُت جلساء ا١تقهى عن صاحبة الصوت الدافئ، فتاة 

تبتسم يف وجهي، التقت نظراتنا، ابدلتها االبتسامة، وجو مبلئكي 
ٚتيل، تبدوا ٘تاما كبطليت األسطورية، ٕتلس وحيدة ٖتمل يف يديها 

اٟتق أن ابتسامتها وثقتها يف نفسها .. الناعمتُت رواية ا٧تليزية
:  أسرتٍت بسرعة فقلت

أحقا ٗتافُت على صحة شخص غريب أم أنك ال تريدين أن _ 
أزعجك بدخاشل ليس إال؟ 

. االثنُت معا_ 
يف ٤تاولة ابئسة مٍت الستدراجها إذل طاوليت، أدرت ٢تا بظهري 

:  وقلت بثقة
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ٯتكنك أن تنضمي إذل طاوليت إن شئت، ىكذا سأنفث الدخان _ 
ٍب أشعلت السيجارة غَت مبال .. إذل اٞتهة األخرى ولن يزعجك

خيم الصمت قليبل ألجدىا ٕتلس أمامي، عيناىا الربيئتُت .. بردىا
. يف روايتها وكأنٍت غَت موجود

و احًتاما ٞترأهتا، أطفئت .. يبدوا أن الدخان يزعجها حقا
السيجارة ورميت علبة السجائر كاملة يف سلة ا١تهمبلت وأان يف 
طريقي للمرحاض، عدت بعدىا وجلست أأتملها وىي غارقة يف 

روايتها، رفعت رأسها لتجدشل سا٫تا يف وجهها اٞتميل، وقالت بعد 
: أن أزاحت عينيها عن وجهي

أحقا ستتوقف عن التدخُت من أجل غريبة أم أنك تريد إاثرة _ 
انتباىي ليس إال؟ 

.. االثنُت معا_ 
ابتسمت ووضعت روايتها جانبا، و أخذت ٖتدثٍت ْتماس واضح، 

تعرفت عليها يف دقائق فقط، دل أسأ٢تا عن اٝتها ألنٍت سأانديها 
أحسسنا ابرتياح نفسي لبعضنا البعض، ..  مهما كان اٝتها ابيلُت

.. فانتقلنا من االبتسام إذل ا٢تمس، ال أعرف كيف ًب ذلك لكنو ًب
اكتفيت أان هبز رأسي .. دفعت ٙتن قهوتنا و دعتٍت للمشي

.    ابإل٬تاب ووضعت البقشيش يف جيب النادل ٙتنا البتسامتو
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السابعة مساءا، خرجنا صوب الشارع وعواطفنا قد ىاجت، رميت 
يدي إذل يدىا وكأنٍت اعرفها منذ مدة، دل تعًتض و سلمت رل يدىا 

أخذان الطريق سواي جنبا إذل .. اٟتريرية و كأهنا التقت يب من قبل
جنب، ننعطف إذل األزقة بدون إتاه، نتوقف أحياان حُت ٩تتلف 

كانت صعبة ا١تراس لكن سرعان ما أقنعها بفكرة .. يف شيء نناقشو
صادف أشل كنت قد قرأت الرواية اليت كانت ٖتملها، فأخذان .. ما

..  نتحدث عنها وعن شخصياهتا
اٟتقيقة أنٍت شعرت بفرحة ٣تنونة وّتانيب فتاٌب األسطورية واليت 

اقًتبنا من مقر سكناىا، توقفنا قليبل لنودع .. أصبحت حقيقية
أردت اٟتفاظ بنفس الثقة اليت أظهرهتا منذ البداية، .. بعضنا البعض

ودل أطلب رقم ىاتفها أو شيء من ىذا القبيل، كنت أعلم أنٍت قد 
أندم على تصرف طفورل كهذا لكنٍت تشبثت بو، فكما التقينا قبل 

و أان .. قليل حتما سنلتقي مرة أخرى، العادل يصبح صغَتا أحياان
وضعت ىي قبلة بريئة بشفتُت دافئتُت يف .. غارق يف وساوسي

.. خدي األٯتن و انصرفت
قبلة بريئة كانت كفيلة لتحيط عا١تي بفرحة ٛتقاء، سهمت أراقبها و 
ىي ٘تشي بثبات حىت اختفت يف إحدى األزقة، ظللت واقفا بعدىا 

لربىة ٤تاوال أن أستمتع هبذه اللحظة أطول وقت ٦تكن، أبدوا 
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وكأهنا أول فتاة أتعرف عليها، صحيح .. وكأنٍت دل أقابل فتاة من قبل
أنٍت قبلت وداعبت الكثَتات لكن إحساسي ىذه ا١ترة ٥تتلف 

يبدوا أن شخصيتها وذكائها ٫تا ..  ابلرغم من أنٍت دل أ١تسها حىت
 فلطا١تا كنت أْتث عن ىاتُت الصفتُت يف ،السبب فيما أحس بو

. فتاة ما
عدت أدراجي أمشي ٓتطوات متثاقلة، دل أصدق أنٍت وجدت فتاٌب 

شكرت هللا يف نفسي وعدت أسًتجع لقائنا ىذا يف .. هبذه البساطة
كم أطلت النظر يف عينيها أثناء تواجدان اب١تقهى، وكم .. ٥تيليت

. كانت حواسي ٗتفق جملرد جلوسها معي
ما أٚتلك اي ايلُت و ما أقبح بنات الرابط ٔتطالبهن الكثَتة 

. وأفكارىن الغبية
ال تفارق تفكَتي، صاحبة  ايلُت.. ٘تددت يف السرير بعد يوم ٚتيل

شعر أسود قصَت، عينان .. الوجو اٟتلييب ا٠تارل من أي زغب زائد
٘تيبلن إذل األخضر لكنهما ليستا خضراوتُت، دل أستطع مقاومة ىذا 

الوجو الذي تندس يف حرير قليب كعصفور مبلل يف ليلة عاصفة، 
أعًتف أبن ىذه الفتاة الًتكية قد صادرت مٍت يف ىذه اللحظة 

تفكَتي، منحتٍت يف ساعة واحدة ما دل تستطع منحي إايه العشرات 
فهن يف النهاية ال ٭تنب إال .. من بنات الرابط طوال عشر سنُت
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.  أنفسهن
 كنت غبيا ودل أطلب رقمها، أو ،خضت اشتباكا عنيفا مع نفسي

على األقل موعدا آخر، وأان يف صراعي مع غبائي، اىتز ا٢تاتف يف 
ا٢تاتف الذي اشًتيتو فور وصورل إذل إسطنبول، كانت .. جييب

 حىت أان ال ،رسالة قصَتة من رقم ٤تلي، غريب فرقمي ال يعرفو أحد
كنت أعلم أنك ستكون متعجرفا ولن : أعرفو ، فتحت الرسالة

..  تطلب رقمي، لدى تواضعت وأخذت رقمك وأنت يف ا١ترحاض
حقا _ ايلُت _أعدت قراءة الرسالة عدة مرات ألستوعب أهنا من 

وليس ٣ترد خدعة من خدع اٟتواس اليت قد تو٫تٍت أن ىذا ٭تدث 
لذلك تركت ىاتفي .. كنت أعلم: استجمعت قواي وأجبت.. حقا

.. فوق الطاولة اي ذكية
كيف ال أحبها وعطر اإلعجاب .. ال أنكر أنٍت بدأت أحبها

يستخلص من زىور ابتسامتها، فتاة ذكية ولطيفة وعفوية إذل أقصى 
 وقد تكون أحبتٍت ىي كذلك، فالنساء ٯتلن غالبا إذل ،الدرجات

الرجل ا١تبهم و الواثق من نفسو، ىكذا أان رجل مبهم إذل درجة 
. التعقيد

ستكون أول لؤلؤة يف العادل تدحرجت من شوارع إسطنبول  ايلُت
ال أعرف و ال أريد أن ! لتسقط يف سلة قليب، كيف حدث ىذا
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أعرف ما دامت حديقة القلب قد أورقت زىرا أخَتا، وتساقط يف 
نعم أحببتها وسأمنحها كل اٟتب الذي راكمتو ..  فمي بلح العشق

من أجلها ، يف قليب لسنُت طويلة، سأمنحها ثقيت وصدقي ووقيت
سأسعى حتما إذل تغيَت أشياء كثَتة يف حياٌب، ىذا ما قلتو ٢تا يف 

.. لقائنا الثاشل ٔتحاذاة جسر صغَت يطل على بركة صغَتة كذلك
كان كل شيء مثاليا يومها، أو ابألحرى ىذا ما أحسست بو 

.. حينها
كنت أنتظرىا بشوق يف ذلك اٞتسر .. كانت الساعة الثامنة آنذاك

الذي ال أعرف اٝتو حىت اآلن، كل ما أعرفو أنو كان شاىدا على 
راقبت وجهها اٞتميل يظهر شيئا فشيئا على درجات .. ما حدث

اٞتسر، و شعرىا األسود القصَت يغطي عينيها مع صعود الدرجات، 
رأتٍت وابتسمت ابتسامتها الرائعة، إقًتبت مٍت فاحتضنتها، أعتقد 
أهنا كانت ْتاجة إذل عناق أكثر مٍت فاستسلمت ٟتضٍت، طال 

عناقنا وزاد التصاقنا أكثر، أحسست أن كل جوارحي ٘تسك هبا يف 
تلك اللحظة، ال تريد أن تفلتها، اآلن فقط عرفت أنٍت وقعت يف 

اٟتب أخَتا، أحسست أشل فقدت السيطرة على أعضائي كاملة، و 
كأن ٢تا إرادهتا ا٠تاصة وا١تستقلة، دل أٜتن أهنا كذلك كانت تنتظر 

كانت وكأهنا تطالبٍت ابن أ٘تسك هبا .. ىذه اللحظة بفارغ الصرب
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تراجعت قليبل كي أنظر إذل عينيها و وجنتيها احملمرتُت .. إذل األبد
.. خجبل، ١تست وجهها بيداي الباردتُت، كانت ىادئة وٚتيلة جدا

عادت و دفنت وجهها يف حضٍت، أمسكت يدىا الدافئة وقبلتها 
سران قليبل وجلسنا يف كرسي خشيب كان ينادينا يف حديقة .. ْترارة

وضعت ذراعي حول كتفها، وأمسكت .. صغَتة ابلقرب من اٞتسر
جلسنا يف ىدوء دون أن ينطق أحدان بكلمة، كانت . ىي بيدي

عيناان .. جوارحنا ىي اليت تتكلم، يداان تداعبان بعضهما البعض
اختفى كل .. قلباان يرقصان فرحا.. اتئهتان يف بعضهما البعض

.. دل يكن ىناك سواان، ٨تن االثنُت فقط.. شيء من حولنا فجأة 
:  لكنها كسرت الصمت حُت قالت

دل ٖتدثٍت قط عنك؟ من أنت؟ و١تاذا أحبك دون سابق إنذار _ 
وأان ال أعرف عنك شيئا؟  

كان وقع كلمة أحبك يف أذشل ٚتيبل جدا ابلرغم من أنٍت ٝتعتها 
وقفت وقلت مازحا كعادٌب، يبدوا أن ىذه ! من قبل أكثر من مرة

العادة لن تفارقٍت، فأان أجعل األشياء تبدوا بسيطة ابلرغم من 
: جديتها الكبَتة

.  إنو السحر اي صغَتٌب_ 
.  أان ال أمزح اي زايد_ 
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حبيبيت، أرجوك ال تفسدي ىذه اللحظة و سأخربك كل شيء يف _ 
.  الوقت ا١تناسب

. حسنا لكن لن أنسى وسأسألك مرة أخرى_ 
. موافق_ 

رأيتٍت شاعرا ..  سافرت لربىة يف خيارل،بينما أان واقف أمامها
ينتظرون بلهفة ٝتاع .. مشهورا يقف شا٥تا يف قاعة مليئة اب١تعجبُت

رأيتها ٕتلس يف الصف األمامي قباليت .. أبياٌب  اليت تدوي القلوب
:   كنت أنظر إليها وكأنٍت أوجو ٢تا الكبلم وحدىا،مباشرة

.. جئت إليك ويف راحيت جراح السنُت
.. وطيف اغًتاب.. وأحزان عمر
.. بقااي أماشل، تبلشت كما يتبلشى السراب.. وبُت الليارل

.. شعَتات رأسي، شعَتات رأسي تصارعن يوما
.. بياض الشيوخ وسحر الشباب

..  وجئت إليك وفرحة قليب تفوق السحاب
:   قطعت علي  نشوٌب حُت قالت

إذل أين سافرت وتركتٍت أجلس وحيدة؟ ! أيها الغريب_ 
 عدت وجلست ّتانبها، كانت ٖتدثٍت عن نفسها وعن ىواايهتا 

.. وعن أبويها، وعن بعض ا١تواقف ا١تضحكة اليت حدث معها
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كنت سعيدا وأان أٝتع حديثها، أراقب شفتيها وقد اٛترات من كثرة 
اٟتديث، كنت أراقبها والضوء يسقط على خدىا  حىت توقفت عن 

الكبلم، أسندت رأسي إذل كتفها، قبلتها يف خدىا األيسر ٍب 
كانت خجلى يف البداية، لكنها تشجعت فيما بعد، .. شفتيها

أمسكت بشفيت التحتية وعضتها بقسوة، وفعلت نفس الشيء، 
أت١تت قليبل لكنها استمرت يف تقبيلي بعنف، كانت شفتاىا 

كان .. انعمتان يف فمي، دل أشبع منها لكٍت توقفت عن تقبيلها
.. الوقت قد أتخر و٬تب أن أرافقها إذل بيتها

ايلُت مسيحية ولبنانية األصل، كان أبواىا قد قدما إذل تركيا بعد أن 
فقدا ابنها البكر يف اٟترب األىلية يف فًتة السبعينيات على ما 

أعتقد، أان سعيد جدا ألن أابىا قد فرا من اٟترب ابلرغم من أنو 
..  لكن كلنا نعلم ماذا ٭تدث حُت تعم الفوضى الببلد،فعل جبان

سأسرق منو ابنتو بعدما سرق .. و ىا أان اآلن سأقطف ٙتار ىروبو
.. اٟترب ابنو فيما مضى
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األسود القصَت ا١تفروش يف حدائق القلب، ٯتنحٍت دائما  شعر ايلُت
رخصة التجول يف حديقة أنوثتها، والذي أ٘تٌت أال يكون أحدىم قد 
دخلها من قبل، فمجرد الغوص يف عينيها ٬تلب لعبلمات ا١ترور يف 

.. شراييٍت حالة من ا٢تدوء والطمأنينة، عندىا يزيد تفاؤرل
لقائنا الثاشل كان ٔتثابة الضربة القاضية لتعاسيت اليت وابلرغم من 

كيف ال و أان ال أزال أفكر يف .. ٖتسن نفسييت مازالت تطاردشل
بعض األشخاص واألحداث، قد يكون أيب فقد صوابو حُت 

اكتشف أن أموالو سرقت، وقد تفقد أمي صواهبا ألن أيب فقد 
كيف ىي حياهتم اآلن؟ .. صوابو، وألشل رحلت دون سابق إنذار

بوجهها ا١تبلئكي الدافئ الذي يقشر _ ايلُت_لكن ٣ترد التفكَت يف 
تفاح سعادٌب، ٣ترد التفكَت فيها أحس وكأنٍت أول رجل يبللو مطر 

  ..اٟتب يف ىذا العادل، ىكذا أحس وىكذا ىي  ايلُت
 كانت ترتدي ،كانت أكثر ٚتاال من قبل.. يف لقائنا الثالث

جاكيطا أسود فوق تنورة قصَتة تظهر ساقيها الناعمتُت، قبلدة 
 حقيبة صغَتة يف ،ٖتمل صليبا رماداي تسًتخي فوق عنقها الدافئ

.. كل شيء فيها كان مثاليا يومها.. يدىا
أخذتٍت من يدي و لفت يب اسطنبول شارعا شارعا، استأجران قاراب 
صغَتا لنتنقل بو، اكتشفت حينها الفرق بُت التجول برا وبُت البحر، 



126 

 

كان اٞتو ابردا يومها، فصل ا٠تريف على األبواب على ما أظن، 
أعطيتها معطفي .. فقد فقدت اإلحساس ابلفصول منذ زمن طويل

وحاولت إخفاء ارتعاشي و ارٕتايف من الربد، لكنها كشفت أمري 
.. وانتقلنا إذل إحدى ا١تقاىي الدافئة

أحياان أسرح يف تفكَتي وحيدا ابلرغم من أهنا ٘تؤل تفكَتي كلو، 
ىذه الفتاة الربيئة اليت ٕتلس ّتانيب، ٖتاول تدفئة يداي بيديها ! نعم

الباردتُت ىي نصفي الثاشل، النصف الذي ضننت أنٍت لن أجده 
ارتبطت ابلعديد من بنات الرابط لكن يف كل مرة أخجل من .. أبدا

أن أٝتع نفسي تقول أن إحداىن ىي نصفي الثاشل، لكن ليس ىذه 
حبيبيت ىي نصفي  نعم ايلُت.. ىذه ا١ترة سأقو٢تا بصوت عارل.. ا١ترة

.. ىذه ىي اٟتقيقة، ىذا شعوري وشعورىا، وشعور جوارحنا.. الثاشل
يف هناية ذلك اليوم، أخربهتا أنٍت مضطر ألغيب عنها لبعض 

 ،دل تعًتض ودل تشك يف نييت وىذا ما جعلٍت أعشقها أكثر.. الوقت
كان لزاما علي أن أجد عمبل قبل أن تسوء أحوارل وتضيع من يدي 

.. ىذه اٟتمامة اٞتميلة
رغبيت اٞتا٤تة يف التشبث هبا دفعتٍت إذل االستيقاظ ابكرا كل يوم 

 لكن ، دل أكن أرغب يف عمل معُت،وا٠تروج للبحث عن عمل
وفعبل .. عمل يسد حاجيت حىت أ٘تكن من االستقرار هنائيا يف تركيا
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وجدت عمبل يف مكتبة كبَتة كان قد .. بعد أسبوع من البحث
 مكتبة ىائلة بداخلها مقهى لبلنًتنت ،أخربشل العجوز أن أمر عليها

وقاعات ىادئة للمطالعة، حقا أهبرشل ا١تكان ووعدت صاحب 
عموما .. عمر كان ىو اٝتو، أب لطفلتُت.. ا١تكتبة أن ال أخذلو

اتصلت ابيلُت ألخربىا عن .. اتفقنا وكان الراتب مشجعا ابلنسبة رل
.  عملي اٞتديد وطلبت لقائها

كان ذلك يوم األحد، تذكرت حُت كنت .. أخذهتا إذل السينما
أقصد السينما يف الرابط وحيدا فقط كي أانل قسطا من النوم بعيدا 

السينما ىنا ليست كالسينما ىناك، فهناك ال أحد .. عن البيت
يشاىد األفبلم ا١تعروضة، فالكل مشغول بتبادل القبل وحىت 

ا١تضاجعة إن ٝتحت الفرصة، أصبح من ا١تخجل أن ترافق عائلتك 
١تشاىدة فيلم ما، ابلرغم من أن األفبلم اليت تعرض غالبا فالسينما 

فبل .. ال تصلح للمشاىدات العائلية خصوصا يف البلدان العربية
أحد ٬ترأ أن يشاىد فيلما رومانسيا ْتضور فرد من أفراد عائلتو 

أتذكر أنو يف إحدى ا١ترات، نشب عراك ابأليدي بُت .. الكبار
.. رجل كان برفقة عائلتو مع شاب كان يقبل رفيقتو ابلقرب منهم

شعر الرجل ابلضيق واٟترج من تصرف الشاب ا١تتهور، فطلب منو 
 ٦تا جعل الرجل يضربو ،تغيَت مكانو، لكن الشاب كان عنيدا ورفض
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 جاء اٟتراس إلخراجهم من القاعة، ٦تا دفعٍت ،وغاب عن الوعي
ألتدخل، وأخربت اٟتراس أن الشاب ىو الذي افتعل الشجار رفقة 
صديقتو العفيفة، كانت كلماٌب ٔتثابة لكمات ابلنسبة ٢تا ٦تا جعلها 

قام اٟتراس إبخراج الشاب كذلك و اعتذروا من .. ٗترج ابكية
. الرجل وعائلتو

..  يومها أخربهتا عن نفسي،خرجنا بعد الفيلم نتمشى كعادتنا
كانت صامتة ... أخربهتا عن أىلي وعن وطٍت، أخربهتا عن طفليت 

دل تستطع أن تقاوم أكثر فتوقفت، .. تتحسر على ما تسمعو
أخربهتا أال ٖتزن وأن .. اغرورقت عيناىا ابلدموع وار٘تت يف حضٍت

كل ذلك ٣ترد ماض تعيس ومر، لقد تغَتت اآلن وليس ىناك ما 
.  يستحق البكاء من أجلو، لكنها ظلت تبكي وٖتضنٍت

طريقة احتضاهنا رل ونظراهتا الربيئة جعلتٍت أشعر بغصة يف حلقي، 
خصوصا وأن شريط كل تلك السنوات التعيسة قد مر أمام خاطري 

يف اثنية، اٟتق أنٍت بكيت بدون دموع يومها، فاحتضنتها أكثر 
. وبقوة

يف الوقت الذي ضننت فيو أن الوضع ٖتسن أخَتا وأن األمور تسَت 
وفاة . بسبلسة كما أريد، فوجئت ذات صباح بوفاة العجوز مسعود

طبيعية لكنها كانت قاسية ابلنسبة رل، كنت أحًتمو كثَتا، ليس 
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فقط لكوشل أسكن ّتواره ويف بيتو، ودل يبخل علي قط بشيء، 
.. ولكن ألنو ٭تمل كل معاشل اإلنسانية

أخذ اٟتزن يتقطر من قليب حُت رافقت ا١توكب لدفنو، ثلة من 
اٞتَتان، أغلبهم كبار يف السن، يغلب عليهم الصمت الثقيل، الكل 
كثم بكائو سوى عجوز دل تستطع و تركتها تسيل هبدوء من خديها 

كنا .. الصغَتين، ىذه أول مرة يف حياٌب أحضر فيها جنازة أحدىم
. ال الو إال هللا، إان هلل وإان إليو راجعون: نسَت ببطء مرددين

اٟتقيقة أنٍت دل أجرؤ قط على سؤالو عن عائلتو أو عن أي شيء 
ٮتصو، احًتمت خصوصيتو كثَتا، حاولت ما أمكن أن أؤنسو كلما 

أعلم أنو منذ ىذه اللحظة سأتذكره يف كل مرة .. ٝتح رل الوقت
: أتذكر جيدا حُت قال رل يوما.. أضع الشاي بُت شفتاي

أنت اتئو مثلي اي بٍت، ال ٯتكنك فهم حياتك، ال ٯتكنك ٚتع _ 
.. غريب.. أنت ٣ترد حاج من اجملهول.. القطع معا، ٘تاما مثلي

. ٣ترد أشبلء وقطع لرجل ال تعرفو حىت
كان العجوز يعلم ٘تاما أنو سيغادر ىذا العادل قريبا، وكان يدرك أن 

سيموت مثل من ماتوا من قبل، .. رحيلو لن يكون لو أثر كبَت
سيتذكره القليل، وسيذكره اآلخرون كلما مر من حديثهم صدفة، 

..  عجوز يف السبعُت.. سيموت مثل كل البشر
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كانت تصرفاتو يف األايم األخَتة من حياتو ٥تتلفة على غَت العادة، 
.. أذكر أنو قبل ثبلثة أايم من وفاتو، كنا نداعب الشيشة كعادتنا

أعلم أن .. ويف ٟتظة صامتة أصيب هبستَتية من البكاء، تركتو يبكي
ضمَته يؤنبو ٟتدث ما وقع معو يف ماضيو، وقد ال يكون ىو 

ا١تخطئ، لكن أحياان و ابلرغم من أننا لسنا ا١تخطئُت إال أننا ٨تس 
..   بتأنيب الضمَت ألننا دل نتصرف بطريقة أخرى غَت اليت تصرفنا هبا

وفاة العجوز أجربتٍت على تغيَت مقر سكناي تفاداي ألي احتكاك 
.. مع السلطات احمللية، خصوصا و أنٍت دل أستقر بعد بشكل هنائي

وجدت سكنا جديدا يف مكان أكثر أانقة من بيت العجوز رٛتو 
.. هللا، غرفتُت وصالة متوسطة، مطبخ صغَت وٛتام صغَت كذلك
لكن ىذا البيت اٞتديد دفعٍت للبحث عن عمل اثن يغطي 

وكان البد أن أستغل سفر ايلُت إذل أنقرة وانشغا٢تا .. مصاريفو
ابمتحاانهتا ألعمل أكثر وّتد، وىذا ما حدث، كنت أعمل 

. اب١تكتبة هنارا ٍب إبحدى الفنادق ليبل
دل يكن األمر متعبا كما كنت أتصور بل العكس، العمل يف إحدى 

مطابخ فندق فخم ىنا مكنٍت من التعرف على عادات األتراك 
أكثر، أانس لطفاء حقا، لكٍت كنت أخاف ٔتخالطتهم أن أعود 

لشرب ا٠تمر ٣تددا، خصوصا و أن الكل ىنا يشرب، ال بل وىناك 
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من يعتربه حبلال و أن ا٠تمر اٟترام ىو النبيذ األٛتر فقط، دل 
أستغرب من ىذا األمر فأمور كثَتة أصبحت عادية يف العادل، كانت 

. ابألمس القريب من أكرب احملرمات
انزعجت كثَتا ابلرغم من .. اتصلت ابيلُت و أخربهتا بوفاة العجوز

 ،أهنا دل تقابلو إال مرة واحدة، كنا التقينا بو صدفة يف الشارع الكبَت
كان سعيدا برؤيتنا، أطال النظر إلينا مطوال، كأننا ذكرانه بشخص 

أذكر يومها أهنا سألتٍت عن حياٌب .. ما، رٔتا زوجتو أايم شباهبم
العاطفية السابقة، فهززت كتفي يف ال مباالة مشَتا لعدم وجود ما 
يستحق الذكر، فحياٌب البشعة ىناك دل تكن لتسمح بوقوعي يف 

دل أسأ٢تا بدوري عن عبلقاهتا، ال أريد أن أعرف .. حب إحداىن
دل .. أبن أحدىم فيما مضى قد قبل ىاتُت الشفتُت أو ١تس خصرىا

.. أستبعد األمر لكٍت ال أريد أن أعرف وغَتت ا١توضوع حينها
وعادت .. أسبوعُت من الغياب عادت بعدىا ايلُت إذل اسطنبول

معها البسمة إذل وجهي و كنت متشوقا أكثر من العادة، لدى 
استقبلتها يف ٤تطة القطار يف السابعة صباحا، رافقتها إذل البيت 

.. وأخربهتا يف الطريق أنٍت أرغب يف مقابلة أبويها األسبوع القادم
كانت مًتددة خشية أال أكون قد تسرعت يف قراري، لكنها كانت 

عدت إذل العمل وتركتها تراتح من عناء .. سعيدة يف الوقت نفسو
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ال أخفي أشل متوتر .. أسبوعُت كاملُت من الدراسة واالمتحاانت
جدا و أان أفكر يف لقاء والديها خصوصا وأنٍت ال أعرف ماذا أقول 

٢تم، لكن حبها كان دافعا قواي ألفعل أي شيء، و أن أواجو أي 
كنت أ٘تٌت أن يكون العجوز .. كان، و لؤلسف سأقابلو وحيدا

.   برفقيت
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ْتفاوة خصوصا وأهنا أخربتو  استقبلٍت السيد جورج والد ايلُت
بقصيت كاملة، أو ابألحرى ما أخربهتا فأان بطبعي ال أخرج كل 

كنت يف أهبى حلة، ال أدري حقا إن كانت أهبى حلة أم .. أوراقي
بدلة سوداء فوق قميص أبيض بدون ربطة .. ال، ا١تهم كنت ٥تتلفا

عنق طبعا، سروال من اٞتينز ٯتيل إذل األسود كذلك، حذاء أسود، 
ىل جئت لتعزي أحدا اي بٍت؟ : حىت أن السيد جورج قال رل مازحا

.. لكن السيدة نوال زوجتو وٓتتو وقالت أن األسود يليق يب
.. جلسنا يف ٣تلس مرتب بشكل ال يصدق، كل شيء يف مكانو

السيدة األنيقة ذات .. يبدوا أن السيدة نوال هتتم أبدق التفاصيل
الوجو الصايف والبشوش، ما إن ٖتدثها حىت تقع يف شباك حناهنا 

أما السيد جورج فيبدوا كأنو ال يهتم هبندامو ٦تا أزعج .. الدافئ
السيدة نوال، وجو ٦تتلئ مستدير يبعث على شخصية قوية وصارمة 

تبادلنا .. لكن ما إن تتعرف عليو تكتشف العكس، فهو مرح جدا
أطراف اٟتديث وحكى رل عن حياتو يف لبنان قبل قدومو إذل تركيا، 
كنت على دراية بتلك اٟترب األىلية البشعة اليت اندلعت ىناك يف 

دخلنا يف نقاشات مثَتة حول .. فًتة السبعينيات على ما أعتقد
:  تلك الفًتة، صمت  قليبل ٍب قال

..  كانت حراب بشعة حقا_ 
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:  أجبت ْتسرة
سوراي، .. األبشع أن نفس الشيء ٭تدث اآلن يف الشرق األوسط_ 

ا١تيليشيات تدمر كل شيء، أتت على األخضر ... العراق، اليمن
واليابس، سفكت الدماء الربيئة ومازالت تسفك، اغتصبت النساء 

.. واألطفال، العادل قد جن و يسَت ٨تو ا٢تبلك
:  أتثر السيد جورج كثَتا، مسح دمعتو بسرعة وقال مازحا

دل ٗتربشل عن سبب ٣تيئك بعد؟ _ 
. أتيت ألسرق ابنتك أمام أنظارك_ 
أنت سارق إذن ؟  _ 
. نعم، أان سارق مثلك ٘تاما_ 

تبدوا خجولة شيئا ما، .. والسيدة نوال ضحك واندى على ايلُت
ٍب جلست بقريب .. اٛترت وجنتها وىي تقدم الشاي ألبيها أوال

:  ولكزتٍت لكي أبدأ اٟتديث فقلت
ال شك أنكم تعلمون سبب قدومي إذل بيتكم اليوم، جئت _ 

ألسرق فلذة كبدكم ايلُت أعلم أن األمر صعب عليكم خصوصا 
ٍب ألنكم ال .. وأهنا ابنتكم الوحيدة لكٍت دل أعد أقوى على االنتظار

. تريدوهنا طبعا أن تبقى ىذه القبيحة عانسا
: ضحك اٞتميع وقالت السيدة نوال
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ٔتا أنك تعلم كل شيء اآلن، وتعلم أنك تتعرض لعملية احتيال _ 
.. من طرفنا، فلم يتبقى رل إال أن أابرك لكما

:  ٍب أردف السيد جورج مازحا
..  و أان كذلك ال مانع لدي_ 

توقف الزمن لربىة، كدت .. فالتقت نظراتنا لويت عنقي ٨تو ايلُت
..  أقبلها أمام والديها

 وعدت السيد جورج ،استأذنت ألنصرف بعد اتفاق مبدئي معهم
إذل _ ايلُت_رافقتٍت .. أن نتحدث أكثر مرة أخرى عن اتريخ لبنان

الباب، عناق دافئ على العتبة، وقبلة يف جبهتها وشفتيها ٍب عدت 
 .إذل العمل

 
 ال أصدق أنٍت فعلتها، ،يف الطريق كنت أتوقف بُت الفينة واألخرى

ال أصدق أنٍت سأتزوج قريبا وهبذه البساطة، سأتزوج أان الذي دل 
يغريٍت الزواج يوما، فمؤسسة الزواج وفكرة العائلة دل تغريٍت قط، دل 

أشعر يوما أنٍت من ىذا النوع من الرجال الذين يعتربون الزواج ٤تطة 
االستقرار اليت البد أن نصل إليها يف هناية ا١تطاف، لكٍت اليوم 

 لكٍت دل أستطع إخراج تلك الفرحة ،كنت سعيدا جدا يف أعماقي
..    إذل ا٠تارج خوفا من عُت قد تًتبص يب
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ىا أان أقًتب من السعادة، ببل ضجة، مز٭تا كل األشواك اليت 
عدت إذل سابق عهدي، لطيفا أقاسم اآلخرين الضحك .. أمامي

اختفى شبح التشاؤم .. والصراخ وا٢تمسات، غدت إسطنبول أٚتل
والنحس، قررت التنزه وحيدا يف يوم األحد، حاميا جسدي ٔتبلبس 
أنيقة، تذكرت معطفي الرث، اشتقت إليو، ىو الشاىد الوحيد على 

أشعر أنٍت حر .. أفعارل ىناك، كانت اسطنبول ٘تتد أمام انظري
أخَتا، كل شيء يبدوا طبيعيا من ا٠تارج والداخل، حاليت ا١تادية 

مستقرة، بل وجيدة، لدي حبيبة رقيقة وٚتيلة أستكُت إليها كلما 
أحسست ابلوحدة، جلست يف حديقة ٚتيلة أراقب األطفال يف 

ترامى إذل .. ٢توىم، ٗتيلت صغَتٌب جاٝتُت تلعب ىناك أمامي
ذكرشل ابلعجوز .. مسامعي صوت دافئ وٚتيل، صوت ا١تؤذن

مسعود رٛتو هللا، كان يوقظٍت يف الصباح الباكر ألرافقو إذل 
كان يصلي ّتانيب وابلكاد يستطيع ٖتريك ساقيو، لكنو .. ا١تسجد

يقاوم يف الصبلة، لكا١تا ٖتسرت على السنوات اليت أضعتها بعيدا 
عن ا١تساجد وعن هللا، للمسجد طعم خاص، ففيو ترى أانسا 

أشباحا ال تراىم إال انذرا لكنهم حتما معروفون يف السماء، ترى 
أانسا آخرين، خائري القوى من كثرة العمل ا١تضٍت لكن ال تفوهتم 

ترى أانسا بسطاء العقول ومعهم ٭تلو .. الصبلة يف ا١تسجد أبدا
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الكبلم بعد الصبلة، واٞتميل يف األتراك أن أغلبهم ٬تيد اإل٧تليزية 
.  وإال لوجدت صعوابت يف التواصل معهم

بييت أصبح كما .. قمت وصليت مع اٞتماعة وعدت إذل البيت
كنت أحلم دائما، غرفة نوم كبَتة ٖتوي سريرا كبَتا، وخزانة كبَتة 

كذلك، رفوف من الكتب والرواايت اليت كنت أشًتيها بثمن قليل 
يف سوق صغَت يف النواحي، صالة صغَتة ٖتوي تلفازا من اٟتجم 
الكبَت، ويف الركن مكتب أنيق وكرسي مريح أحاول فيو أحياان أن 

..  أكتب، فحلم الكتابة مازال يداعبٍت من حُت آلخر
ستحب ا١تكان ىنا، سنكتفي هبذا البيت إذل حُت  أعتقد أن ايلُت

ابلرغم من أنٍت ال أنوي .. نرزق أبطفال و أْتث ٢تم عن بيت أوسع
وال أظن أهنا قد ترغب يف أكثر من . أن أرزق أبكثر من طفلُت

وال أظن أننا سنجد صعوبة يف تربيتهم ابعتبارىا مسيحية وأان .. ىذا
.. ألشل سأقنعها ابإلسبلم ىي األوذل قبل قدوم األطفال.. مسلم

وىذا شيء أحاول تفاديو يف الوقت الراىن حىت أيٌب الوقت 
. ا١تناسب
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دعوت السيد جورج بعد أايم من زايرٌب ٢تم إذل مشاركيت كأسا من 
رافقتو إذل ا١تقهى الذي .. الشاي يف إحدى ا١تقاىي الكثَتة ىنا

التقيت فيو اببنتو أول مرة، أخربتو قصة لقائنا حينها وقال أنو سعيد 
يبدوا أنٍت ٤تظوظ وتعرفت عليها .. ألشل أخرجتها من عزلتها الدائمة

أان كذلك سعيد ألهنا أخرجتٍت من تعاسيت، .. يف الوقت ا١تناسب
عدان وٖتدثنا عن بعض األمور السياسية، القدٯتة واٟتديثة، سألتو 

:   عن داعش وأجاب
داعش ٣ترد ثلة من اجملانُت، يصفون إخواهنم ا١تسلمُت ابلكفار _ 

٣تانُت ومتوحشون، أان .. واليهود و٬تعلوهنا ذريعة الستباحة قتلهم
مسيحي وال أعرف إن كان ما يفعلونو حقا يتعلق ابإلسبلم أم ال، 

 فأان أعرف أانس كثر مسلمون، أانس مؤدبون ،لكن ال أعتقد ذلك
..  وبسطاء و يستحيل أن يقوموا ٔتثل تلك األمور البشعة

كان السيد جورج يتحدث عن داعش بشراىة معراب يف الوقت 
نفسو عن خيبة أملو يف دول التحالف اليت دل تستطع أن توقف 

 دل أكن أعلم أنو يدخن إال حُت ،أولئك ا١تتوحشون عند حدىم
أخرج علبة سجائر من جيب معطفو، قدم رل واحدة، كنت حائرا، 

: فقال ضاحكا.. إن كان قد تعمد ىذا، رحت أأتمل السيجارة
أان كذلك مثلك .. ال ٗتف لن أخربىا، تناول سيجارة مع صهرك_ 
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. أدخن خفية عنهن، لقد حملت الوالعة يف جيب سروالك ذلك اليوم
.  ىات السيجارة.. إذن دل يعد ىناك ما أخفيو_ 

أشعلتها وأخذت أنفث دخاهنا جهة السيد جورج الذي سألٍت عن 
رأيي أان كذلك يف داعش كشخص مسلم يفقو يف اإلسبلم أكثر 

: دل أفكر كثَتا وأجبت.. منو
يف اٟتقيقة ويف ظل ىذا اال٨تبلل األخبلقي الذي نعيشو يف _ 

السنوات ا١تاضية، كنت مرحبا بفكرة قيام دولة إسبلمية ٖتًتم الدين 
لكن بعد مدة اتضح رل أن ا١تسألة .. اإلسبلمي وتطبقو ْتذافَته

تتعلق اب١تال والسلطة ليس إال، داعش تسيطر على العراق والنواحي 
من أجل النفط وا١تال، وكما نقول أبن مصائب قوم عند قوم فوائد 

فإن ظهور داعش كان ٔتثابة فرصة للدول الكربى الستنزاف ما 
يف حُت .. تبقى من ثروات الدول ا١تتضررة كسوراي والعراق وليبيا

تتفرج الدول العربية كعادهتا كما فعلت يف القضية الفلسطينية، 
مدعية أن األمر ال يعنيها، ال بل وتساعد الدول األجنبية يف أعما٢تا 

عن أي إرىاب يتحدثون؟  .. الشريرة ْتجة القضاء على اإلرىاب
لكن يف النهاية كل شيء يتعلق اب١تال والسلطة، قانون الغاب 

واٟتق أن البسطاء مثلنا لن يفهموا أبدا ماذا ٭تدث ىناك، . ٭تكم
تلك لعبة أكرب منا وستظل كبَتة ألننا . من يقاتل من ومن أجل من
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٢تذا أحاول ما أمكن أن أتفادى التفكَت يف مثل .. ال نبارل هبا أصبل
تلك األمور ا١تركبة، ابلرغم من أن ضمَتي يؤنبٍت من وقت ألخر، 
ال تستغرب فالعرب مازالوا ٯتلكون ضمَتا حيا لكن الضعفاء منهم 
فقط أما أصحاب السلطة والقوة فقد ابعوا ضمَتىم وىويتهم منذ 

..  األزل
جورج بدا مندىشا من طريقة كبلمي الشرىة حىت أنٍت أخرجت 
علبة السجائر من معطفي أان كذلك، أخذت أدخن الواحدة تلو 

.. األخرى متناسيا أن الذي ٬تلس أمامي ىو صهري ا١تستقبلي
٨تن شعوب ال .. لكٍت منزعج حقا ٦تا ٭تدث يف العادل العريب

.  تستحق كل ىذا العنف
عموما كان لقاءا مشوقا ومر٭تا، وانتهى أبن حددان اترٮتا قريبا ٟتفلة 

..   ا٠تطوبة الرٝتية
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دل أكن أتوقع أن تكون حياٌب هبذه السبلسة وىذه العذوبة، وأان 
الذي كنت أدور يف نفس ا١تكان، أان الذي دل أستطع منع نفسي 

من الدوران كأن قوة خفية كانت تتحكم يف وٖتركٍت يف االٕتاه 
أان الذي كنت أستشيط غيضا وجنوان حُت أرى اآلخرين .. ا١تعاكس

ال يشعرون ٔتثل ما أشعر بو، بل العكس، مستقرون ومتصاٟتون مع 
.. أنفسهم، يذىبون إذل أعما٢تم بشكل يومي، ٯتلكون عمبل ومنزال

أان الذي كنت .. يذىبون إذل ا١تقاىي وا١تبلىي وقتما شاءوا، إال أان
أكتفي بتمٍت ا١توت لعلها ٖتد من صراعي ا١تستمر، أان الذي كنت 

أتساءل كيف أشق طريقي وسط ىذه التناقضات اليت يسموهنا 
اٟتياة اليومية الطبيعية ، ابلرغم من أنٍت كنت اعلم يقينا أهنم ٣ترد 

قطيع يساق إذل تعاستو، قطيع ال يعَت أي انتباه ١تا يفعلو، يتسابقون 
دل أكن ألقبل .. ويتنافسون، يكرىون و٭تقدون على بعضهم البعض

أن أكون مثلهم، وىا أان اآلن أحاول جاىدا أال أكون مثلهم وأال 
ىا .. أتشبو هبم، لكن يف الوقت نفسو أحاول أن أضع حدا ١تعاانٌب

أان اآلن أشق طريقي من أجل حياة طبيعية ىادئة، حياة جديدة، 
عائلة جديدة وطموحات جديدة بعيدا عن الرابط وشوارعها 

.. وحاانهتا
وعلى ذكر اٟتاانت تذكرت إحدى ا١ترات اليت كنت فيها ٥تمورا يف 
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البار، كنت متعبا يومها و بسطت ذراعي على الطاولة، كل ما 
كنت أريده ىو أن أانم بعد ارتشاف عشر زجاجات من البَتة 

توسدت ذراعي وأغمضت جفناي، فجأة .. الفاسية وكأسي فودكا
وجدت نفسي يف سرير كبَت يغطيٍت غطاء أبيض و ومن حورل 

ىل مت اي ترى؟ أصوات كالبكاء .. ضجيج ال أعرف مصدره
٦تزوجة ابلغناء كانت تصل إذل مسامعي، أايدي كانت تربت على 

كتفي وٕترشل بقوة ، ظننتها مبلئكة ٬ترونٍت للحساب، ماذا ٭تدث؟ 
ىل يريدون إرجاعي للحياة؟ كنت أصرخ، أتركوشل ىنا، ال أريد 

:  كانوا ٬تيبون.. العودة إذل عا١تكم الكريو، اتركوشل ىنا
.. انصرف إذل منزلك ومت كما تشاء_ 

رفعت رأسي الثقيل وفتحت عيناي بصعوبة، أشباح تقف أمامي، 
:  وجوه آدمية غاضبة، صرخت يف وجههم

.. أتريدون سرقيت؟ سأريكم اي حثالة_ 
حاولت نزع معطفي الذي ابت ثقيبل فجأة، سأقتلكم اي حيواانت، 

.. دل أكمل كبلمي حىت تلقيت صفعة قوية وسقطت أرضا.. سًتون
:  فقال أحدىم

اي صديقي ٨تن ال نريد أن نسرقك، نريد منك فقط أن تغادر، _ 
.. الوقت أتخر و٬تب أن نغلق البار
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نظرت من حورل ألجدشل مازلت يف البار ا١تلعون وحيدا، الكل كان 
قد غادر، أخرجٍت أحدىم إذل ا٠تارج لتصفعٍت نسمة برد أيقظتٍت 

.. من غيبوبيت وعدت إذل البيت
لكن الوقت قد حان ألضع .. ضحكت كثَتا وأان أتذكر تلك األايم

كل شيء يف خزانة جديدة وأغلقها إبحكام وأرميها يف هنر 
.. النسيان

لن يكون النسيان سهبل طبعا، فبعض األمور يستعصى نسياهنا 
لكٍت سأنسى كما نسيت طفوليت، سأنسى كما نسيت .. بسهولة

أحبلمي اليت تبخرت يف جو من البلمباالة واإل٫تال اللذان كاان سببا 
اختياري للهروب بدل العيش يف سلسلة من التناقضات اليت ال حد 

..  وال حل ٢تا
استسلمت للنوم الذي رماشل يف حلم غريب وٚتيل يف الوقت نفسو، 
حلمت أشل التقيت إبٝتاعيل، كنا نتمشى صامتُت، اقًتح أن نشرب 

القهوة يف مقهاان ا١تعتاد، كان اٟتلم حقيقيا بشكل مدىش، رأيت 
الرابط مرة أخرى أبدق تفاصيلها، شوارعها، ا١تقهى، النادل، نفس 

. كنت ىناك حقا.. الكراسي
جلسنا نرتشف القهوة ا١ترة، دل نتحدث عن سبب افًتاقنا بتلك 

كان ابإلمكان أن نستمر يف عبلقتنا .. الطريقة ودون سبب مقنع
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كنت أنظر إليو بتعجب، ال عتاب يف .. رغم اختبلف وجهاتنا
ال : كلماتو وال حىت نظراتو، حاولت أن أبرر ما حصل، فقاطعٍت

تقل شيئا، ما حدث قد حدث، انتهينا من تلك الفًتة، فلننظر إذل 
كاان إٝتاعيل ٥تتلفا لوىلة و لكننا يف ٟتظة كنا كما .. ما سيحدث

كنا من قبل، نستمر يف ا١تناوشات والكبلم الذي يسوده طابع اٞتد 
والسخرية طوال ساعات، ٍب يف األخَت نفًتق وكل يذىب إذل 

مصدر تعاستو دون أن نسلم على بعضنا البعض حىت، رٔتا ألننا كنا 
أحسست فعبل أنٍت .. متأكدين أننا سنلتقي يف اليوم ا١تقبل ال ٤تالة

كنت ذاىبا إذل البيت بعد توديع إٝتاعيل فقفزت مذعورا من 
.. مكاشل

السادسة صباحا، استيقظت قبل ا١تنبو، توضأت وصليت، أعددت 
قهوٌب السوداء اليت أيقظت كل عضلة متعبة يف جسدي الذي 
اسًتجع نشاطو، جلست أشاىد األخبار الصباحية، األوضاع 

منظر .. ازدادت سوءا يف الشرق األوسط خصوصا يف سوراي اٞتر٭تة
..  البلجئُت وىم مشردون أغضبٍت فأطفئت التلفاز

ذىبت إذل العمل مشيا على اإلقدام، اسطنبول ساحرة يف الصباح 
استوقفٍت منظر رجل .. الباكر، كل شيء فيها يغري يف ىذا الوقت

مسن مقوس و٨تيل يكنس الشارع ا١تقابل ١تقر سكناي، ٬تمع 
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األزابل ويضعها يف اٟتاوية فيغدوا ا١تكان نظيفا، والغريب أن ىذا 
العجوز ال يتقاضى أجرا عما يقوم بو وال أحد يسخره للقيام هبذا، 

.. لكنو يقوم هبذا العمل النبيل إبخبلص شديد أحسده عليو
سلمت عليو وأخربتو أنٍت معجب إبنسانيتو، أخربتو أن األرض اليت 
أتيت منها ينقصها أانس أمثالو لتصَت أفضل، األرض اليت تنام على 

وىل : استغرب العجوز وقال.. بو٢تا وال أحد يكًتث ١تا حل هبا
ىناك من يرضى لنفسو أن يعيش وسط األزابل؟ ابتسمت يف وجهو 

أنت إنسان رائع ومكانك ليس يف ىذا العادل : البشوش وقلت
تذكرت .. عدت أ٘تشى وابتسامة ساخرة تعلو وجهي.. اجملنون

بعض اٟتاوايت يف الرابط، حاوية األزابل ىناك مثَتة للشفقة، ٕتد 
ا١تسكينة منقلبة على جنبها و٤تتوايهتا مشتتة على األرض، روائحها 
ٗتنق النفوس من بعيد، يعبث ٔتحتوايهتا القطط والكبلب واألطفال 

العجوز قال مستغراب وىل ىناك من يرضى لنفسو أن يعيش .. حىت
! وسط األزابل

أنت ال تعلم أيها العجوز الربيء أن ىناك من أيكل من تلك 
األزابل اليت تتحدث عنها، تلك اٟتاوايت ا١تقززة أصبحت مصدر 

أنت ال . رزق ابلنسبة للكثَتين ىناك، فحىت األزابل تباع يف ببلدي
تعلم اي جدي أن يف ببلدي، ٖتنط األحاسيس، تباع األخبلق 
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جاىزة، معلبة يف قوالب سياسية، سريعة االنكسار وسهلة 
.. االستعمال، ال يهم سعال ليل أو ركام موت يف زمن منحط

مدينيت ال ٗتاف كما ٮتاف أىلها، فهي ترقص وقتما شاءت، 
وتقتل إن اقتضى األمر، تضيع ساكنيها وٖتتفي ابلغريب، يبقى فيها 

.. الغريب ىنيئا ويبقي الساكن غريبا، غريب األىل والقيم واألخبلق
. ال أان وال أنت تعلم ماذا ٭تدث ٢تذا العادل اجملنون
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.. لفت انتباىي كتاب بُت الرفوف بينما كنت أرتبها يف مكاهنا
جلست . الكلمات ٯتكن أن تغَت دماغك: كتاب ا٧تليزي بعنوان

أتصفحو بتمعن، كتاب مثَت حقا، يتحدث عن إمكانية التغيَت 
بشكل جذري خصوصا بتغيَت ماضينا وذلك بتغيَت بعض األشياء 

أعجبتٍت فكرة تغيَت .. فينا، كالكلمات اليت نستعملها أغلب الوقت
وىل أستطيع ! ا١تاضي فسرحت أفكر يف نفسي ويف ماضي، ىا أان

.. حقا تغيَت ماضي التعيس؟ كان البد أن أحاول فقد تنجح الفكرة
يف ا١تساء، حاولت اإلجابة على بعض التساؤالت اليت تنخر دماغي 

من أان؟ لكن ال : جلست قبالة ا١ترآة وسألت نفسي.. لسنوات عدة
:  جواب، بقيت صامتا وتركت انعكاسي يف ا١ترآة ٬تيب

 فقط، ال أقل وال زايدلست أبمَت وال ملك، أنت .. زايدأنت _ 
لكنك دل تتوقع ..  بكل بساطة، إنسان بسيط وحادلزايد.. أكثر

آمنت .. يوما أن حياتك ستؤول إذل ما آلت إليو بسبب أقرابئك
ابلتغيَت ولو على حساب مبادئك وأخبلقك، التغيَت الصادق الذي 

لذلك حُت قررت .. تشعر معو أنك ٖتِت من جديد وأنك حر
التغيَت حقا، عثرت على مرادك ودل تلتفت إذل الوراء، ٖتديت 
.. الصعاب بعدما ٖتملت اإلىاانت اليت طالتك طوال حياتك

دل .. أ٫تلت ووصفت ابلفاشل ٍب كدت ترمى يف الشارع مرات عدة
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ٕتد يف أمك تلك األم اٟتنونة اليت يسموهنا منبع اٟتنان، تلك األم 
اليت تقدر وضعك وتساعدك على ٖتمل الواقع ا١ترير ولو اببتسامة، 

دل ٕتد أاب يربت على كتفك ويقول لك ال ٗتف اي بٍت فأان 
أان فخور بك، .. وىا أنت اآلن تصنع مصَتك بنفسك.. ّتانبك

صدقٍت فرؤيتك تصنع مصَتك وحيدا وتبٍت عزٯتتك خطوة خطوة، 
أعتقد أنو ٬تب أن .. خطوات واثقة أكثر فأكثر جعلٍت سعيدا جدا

أال تظن ذلك؟ .. ٨تتفل ١تا حققتو حىت اآلن
راقت رل فكرة االحتفال فقفزت من مكاشل وكأن أحدىم أمرشل حقا 
ابلقيام، خرجت واشًتيت قارورتُت من البَتة وعلبة سجائر، عدت 

وجلست أمام ا١ترآة ألحتفل مع انعكاسي بنصري، نصري على 
نفسي وعلى واقعي، ارتشف اٞتعة وأنظر إذل وجهي البشوش يف 

قريبا ستصبح عريسا، قريبا سيشع .. ا١ترآة، أحدثٍت بصوت مرتفع
ىذا البيت بنور مبلكك ايلُت قريبا ستكتمل فرحتك ويكتمل 

رحت أقرا ذلك الكتاب ا١تثَت وأدخن حىت وقت متأخر، .. انتصارك
ال أبس ببعض السهر فغدا يوم عطلة، سأانم ملئ اٞتفون حىت وقت 

متأخر من الصباح، حان دوري ألانم ىٍتء البال، أينكم اي 
أصحاب الفيبلت الفخمة، انظروا إرل أانم مثلكم اآلن، يف سريري 

الدافئ وغطائي الغارل، أنظروا إذل مبلبس نومي اليت تشبو 
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مبلبسكم، اٝتعوا ضحكاٌب العالية، انظروا إذل كليب الصغَت اٞتميل، 
أان كذلك أملك كلبا اآلن، لكنو ليس ككبلبك ا١تتوحشة الصاخبة، 

..  أنظروا وأمعنوا النظر.. فكليب اٞتميل ىادئ
ارتديت مبلبسي الرايضية وخرجت أ٘تشى، .. استيقظت يف الصباح

بلغت اٟتارة اليت تسكنها ايلُت من غَت أن أحس أو أسرع ا٠تطى، 
وقفت على عتبة الباب وضغطت على اٞترس دون تفكَت، ظهرت 
اٞتميلة خلف الباب، ألقت إتاىي بنظرة سريعة وكأهنا تفاجأت ٍب 

:  توارت خلف الباب وىي تكلمٍت
اذىب من ىنا، غدا يوم ا٠تطوبة وال يفًتض بك أن .. زايد_ 

!  تراشل
لطا١تا ٝتعت ىذه اٞتملة يف مسلسبلهتم وسخرت منها، وىا ىي 
اآلن موجهة رل، يبدوا أن الناس ىنا مقتنعة ٔتثل ىذه التكهنات، 

عموما دل أشأ .. يعتربوهنا نذير شؤم أو شيء من ىذا القبيل
:  إزعاجها فقلت مازحا

..  أان ذاىب، دل يكن علي أن أشتاق إليك.. حسنا_ 
وألهنا مرىفة اإلحساس، أسرعت اب٠تروج لتجدشل مازلت واقفا 

كانت ال تزال شبو انئمة، بدت أمامي .. مكاشل، فار٘تت يف حضٍت
حافية القدمُت وبلباس خفيف، سروال قصَت وقميص بدون أكمام 
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.. عليو خطوط عريضة، كان وجهها صافيا خاليا من أية مساحيق
أان ٤تظوظ ولطا١تا كنت ٤تظوظا فيما ٮتص .. ٚتال طبيعي ٤تض

.. نوع اٟترصل الذي أرتبط بو
 جلست يف ،تركتها وعدت أ٘تشى، وأحياان أجري حىت تعبت

حديقة أمتع عيناي ّتمال اسطنبول، اسطنبول مدينة ىادئة 
وصاخبة يف نفس الوقت، تتفرع يف ا١تكان كما لو كانت نبتة تسقى 
مدى اٟتياة، ٖتس وأنت فيها وكأن ىذه ا١تدينة ٖتمي أىلها وٖتمي 
حياهتم ا٠تاصة، تنام فيها هبدوء دون أن تتذمر من صراخ جَتانك 

أو ٗتاف أن تسمع ألفاض انبية قد ٖترجك، عكس الرابط، 
خصوصا تلك البقع السوداء اليت تعتلي فيها البيوت بعضها البعض 

ىناك ٖتدث .. بشكل ال يوصف، وتفصل بُت صفوفها أزقة ٥تيفة
أمور غريبة، أغرب من أن يصدقها سكان اسطنبول الذين تعرفت 

الليل .. عليهم طوال إقاميت ىنا، بقع ملعونة مليئة اب٠تونة واجملرمُت
فمملكة الليل تتنازعها كائنات عدة، القطط والكبلب،  ٤ترم ىناك،

اٟتشرات والصراصَت اٟتمراء، اٞترذان ا١تتوحشة والضباع اآلدمية اليت 
دل تتمكن السلطات وأعواهنا من القضاء عليها، على الرغم من 

ىم كذلك متورطون فيما ٭تدث .. وجودىم ىناك بشكل دائم
٣ترد التفكَت يف تلك ا١تنطقة اليت أتيت منها يثَت امشئزازي .. ىناك
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تلك ا١تنطقة اٟتقَتة اليت كانت من بُت األسباب اليت . وحنقي
ففي الوقت الذي تكاد فيو ٕتن . سا٫تت يف تدىور حاليت النفسية

ويكاد رأسك أن ينفجر من كثرة التفكَت وتًتجى عيناك أن يغمضا 
ولو قليبل، يكون جَتانك احملًتمون قد أعدوا العدة للسهر على 

بقائك مستيقظا طوال الليل بصراخهم الصاخب وأصوات 
وحىت إن ىدأت األمور قليبل فإنك ببل شك . موسيقاىم ا١تقززة

ستسمع اٟتوارات العبيطة بُت األزواج ا١تثَتين للشفقة، فهذا يصرخ 
على زوجتو ألنو دل ٬تد سروالو الداخلي، وىذه هتدد خنزيرىا أبن 

تتوقف عن مضاجعتو لو استمر يف عناده ودل ٭تضر ٢تا أكلتها 
ا١تفضلة، و ىؤالء يصرخون على أبيهم ألنو دل ٭تضر ٢تم ما طلبوه 

.. منو، وىو بدوره يصرخ على بقرتو ألهنا ىي السبب يف تدليلهم
وأنت ٕتلس يف ركن ما يف بيت أبيك، ٖتس وكأنك الجئ قاموا 

تتأمل اٞتدران ٍب تغطي وجهك .. ابستضافتو إذل أجل مسمى
بغطاء متسخ ألن أمك ليست خادمة عندك  لتغسل الغطاء، تغلق 
أذنيك بقطعيت قطن وتغمض عينيك اٟتمراوتُت بسبب الغبار الذي 

ٍب تنام لتجد نفسك تقفز مذعورا مرة أخرى .. يغطي وسادتك
ليستحيل بعدىا النوم ٣تددا .. بسبب الكوابيس اليت دل تعد تفارقك

. ألن جَتانك ا١تتوحشون قد استيقظوا من نومهم
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صباح يوم ا٠تطوبة، بقيت ٦تددا يف السرير أفكر يف البلشيء، ٍب 
قمت إذل اٟتمام والفوطة فوق كتفي، زفرت زفرة عميقة كأنٍت أريد 

إخراج كل اثشل أوكسيد الكربون احملتقن يف صدري طوال ىذه 
. ٫تست.. السنُت، وأخَتا

خطوات بسيطة تقربٍت من ا٢تدف الذي رٝتتو، خطوات تعمق 
شعوري ابلفخر، أشعر وكأنٍت أنتزع النصر من العبث وىزمت سوء 

.. الطالع الذي خيم على أحبلمي لسنوات
تبدوا اٟتياة أسهل وأبسط اآلن، حياة امتؤلت ابإلشراق، ابلتوىج و 

وانذرا ما تًتبص يب الذكرايت ا١تلعونة بسخافاهتا وٖتدق .. ابٟتب
ابتعدي عٍت أيتها ا١تلعونة فاليوم يومي وسأٗتلص منك .. إرل بشراىة

فإذا كنت قد فشلت يف ىزمك وردم أحداث تلك .. بشكل هنائي
السنوات وإقصائها من ذاكرٌب هنائيا، فؤلن بعض الذكرايت تبدوا 
عبثا على حاضري، بل وٖتاول إلقاء ضبل٢تا عليو وتعكَته صفوه، 

لذا البد رل من اإلقرار ابإلجهاد الذي سببو رل ذلك الصراع ا٠تفي، 
بُت ذكرايت تستعصي على النسيان، وبُت حاضر يعمل بدأب على 

.. ٤توىا والتنصل منها إذل األبد
دل أكن متوترا وأان أرتدي مبلبسي استعدادا للحفلة ا١ترتقبة، فأسرة 
ايلُت صارت ٔتثابة أسرٌب أان كذلك، بعدما تعددت لقاءاٌب هبم يف 



153 

 

اآلونة األخَتة خصوصا مع السيد جورج الذي تطورت عبلقيت بو 
بشكل كبَت وابت يزورشل يف بييت ١تشاركيت يف الشيشة كما كان 

..  يفعل العجوز الذي ٘تنيت لو كان حاضرا معنا اليوم
ركبت السيارة ّتانب السيد عمر الذي أصر على مرافقيت بدل 

امرأة مثقفة، .. كانت معنا زوجتو، السيدة أصالة.. الذىاب وحيدا
.. ٚتيلة ومتواضعة تستحق كل االحًتام والتقدير

وصلنا وكان السيد جورج والسيدة نوال يف استقبلنا، استقبلوان 
ْتفاوة كبَتة، جلسنا يف صالون كبَت ٨تن الرجال، أما النساء 

فصدى حديثهن يصل إذل مسامعنا من ركن آخر يف البيت الواسع، 
حىت اآلن، يبدوا أهنا دل تستعد بعد، السيد جورج  دل أرى ايلُت

استغل وجود عنصر اثلث ليتحدث مرة أخرى عن األمور 
 يف انتظار قدوم ابقي الضيوف، كان السيد عمر ملما ،السياسية

كذلك أبمور السياسة ٦تا جعلٍت أان والسيد جورج نكتفي ابلصمت 
كان حديثا مشوقا لوذل تدخل النساء وانتقلنا ٚتيعا .. واالستماع

السيدة نوال كانت قد رتبت كل .. إذل اٟتديقة حيت سيقام اٟتفل
.. نظرت إذل ا١تكان، كل شيء منظم ومرتب.. شيء جزاىا هللا خَتا

من أجل من؟ من أجلي أان، الغريب الذي ظهر فجأة يف حياهتم 
دل يطلبوا مٍت شيئا اب١تقابل ودل يشككوا .. فاستقبلوه ىكذا وببساطة
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.. يف نواايي يوما
كان عدد اٟتاضرين ال أبس بو، النساء ا١تتزوجات يف ركن رفقة 

أطفا٢تن، العازابت اٞتميبلت يشكلن دورة حول ايلُت ويف كل مرة 
يستدرن ٨توي ويضحكن، أما الرجال ففي ركن آخر بعيدا عن 
النساء يرتشفون الشاي ويتحدثون، دل أكن أعرف أحدا سوى 

السيد جورج والسيد عمر، لذا دل أكن متحمسا للحديث معهم، 
وبقيت سا٫تا طوال الوقت، ابتسم يف وجوىهم كلما أحسست أهنم 

ٍب فجأة بدأ اٞتميع يرقصون على نغمات أغنية .. قالوا شيئا مثَتا
_ ايلُت_لؤلسطورة إبراىيم اتتليس، كنت قد اتفقت عليها أان و 

من قبل، اجملنونة أبت إال أن ٖترجٍت أمام اٞتميع، فقد كانت تعلم 
أشل ال أحب وال أجيد  الرقص فأرسلت اثنتُت من صديقاهتا 

اٞتميلتُت وأرغمنٍت على الرقص، كنت أبدوا كاألبلو بينهم ونظراٌب 
أنقدشل السيد جورج من ورطيت حُت تقدم .. إذل ايلُت ٯتؤلىا الوعيد

 ليلفث انتباه اٞتميع ،٨توي وأخذ يرقص ىو األخر بشكل غريب
٨توه و٧توت، الكل كان يضحك عليو، تراجعت إذل ا٠تلف 

السيدة نوال ترقص .. كانوا سعداء جدا من أجلنا.. أراقبهم
.. وتضحك وكأهنا يف ريعان شباهبا، وّتانبها طيف أمي العابس

أما طيف .. السيد جورج برقصو العجيب يراقبو طيف أيب ابحتقار
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يبدوا أنك قد وقعت : إٝتاعيل فقد كان يقف ّتانيب و٫تس يف أذشل
ابتسم يف وجهي ٍب رحل، أردت أن أوقفو .. يف فخ إحداىن أخَتا

ولوال يد ايلُت اليت اشتبكت بيدي فجأة لبكيت .. لكنو اختفى
كالطفل وسط اٟتضور، لكنها أحست أن شيئا ما ٬تول يف 

..   أنقدتٍت،خاطري
إنو يومي .. ١تسة ايلُت الدافئة أعادتٍت إذل رشدي واستجمعت قواي

كان السيد جورج قد ٖتمس أكثر، وبدا .. وال أريد أن أفسده
يستعد إللقاء خطابو أوال، فمن عاداهتم البسيطة أن يلقي بعض 

وقف اجملنون وسط .. األفراد من كبل العائلتُت خطااب أمام اٞتميع
اٟتضور حامبل كأسا من الشمبانيا يف يده اليمٌت، كان ينظر إلينا، 

: و حاول أن يتحدث ّتدية أان و ايلُت
صغَتٌب روشان   .. زايد عزيزي 

كما تعلمان، فأان قد صرت عجوزا على غرار زوجيت اليت تزداد 
كان ينظر إليها بشوق واضح وىي بدورىا .. شبااب وٚتاال كل يوم

:        ٍب عاد وأكمل حديثو.. تراقبو بعينُت مشرقتُت
لن أطيل عليكم كثَتا فنحن العجزة نتحدث كثَتا حُت ٧تد 

لكن البد وان أستغل الفرصة وأقدم لكم بعض النصائح .. الفرصة
الثقة والتضحية، الشيء أٝتى من ىاتُت : ا١تهمة ٟتياة ىنيئة
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:  ٍب أردف..  ا٠تصلتُت، اعملوا هبما وستتذكرونٍت دائما
.. رل طلب قد يبدوا عاداي ابلنسبة لكم لكنو مهم ابلنسبة رل

أريد : فقال وىو ينظر إرل.. صمت اٞتميع يف انتظار ٝتاع طلبو
حفيدا يف أسرع وقت ٦تكن، فانفجر اٞتميع ضحكا وعادوا للرقص 

أان : أما ىو فقد إتو ٨توي وربت على كتفي وقال.. وتناول الطعام
 لن أخذلك وسأجعل صغَتتنا ،صافحتو ْترارة بدوري.. أثق بك

.. تعيش يف سعادة دائمة
بعد ذلك اجتمع اٞتميع حولنا،  أان و ايلُت وأخذوا يلتقطون لنا 

وأٚتل تلك الصور، تلك اليت التقطت .. صور و٨تن نتبادل ا٠تا٘تُت
.. ٢تا وىي تقبل يدي أمام اٞتميع، فعلت ما كان ٬تب أن أفعلو أان

. كان إحساسا وشعورا ال يوصف
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 أفكار وىواجس تنتابٍت، أحاول ،متعبا تلك الليلة، ار٘تيت يف السرير
.. أن أبٍت فكرة واضحة على كل ما حدث معي يف األشهر ا١تاضية
شريط األحداث ٯتر يف ذىٍت، ٖتت الوسادة علبة سجائر كنت 

 أخرجت سيجارة، أشعلتها ،نسيتها ىناك يوم احتفارل مع نفسي
متمنيا أن أنفث مع دخاهنا بعض القلق الذي تربع على وجداشل 

راح يسألٍت .. فضمَتي ا١تلعون عاد ليؤنبٍت بطريقتو ا٠تاصة.. فجأة
كلمات وأسئلة .. ويطلق كلمات يف ا٢تواء دون حسيب وال رقيب

كنت .. يعلم أنٍت ٝتعتها مبليُت ا١ترات يف مضى ودل تغَت شيئا
ىل أنت سعيد .. أراقبو بعينُت متعبتُت وىو يتحدث ابنفعال واضح

اآلن بعيدا عن أىلك؟ ىل ىذا ما تريده حقا؟ أستهجرىم لؤلبد 
وستنسى كل شيء هبذه البساطة؟ ألن ترحم أمك اليت ال تعلم إن 

كنت حيا أو ميتا؟  
نعم أان سعيد .. تشنجت أعصايب ورحت أصرخ يف وجهو بدوري

بعيدا عنهم وال أحس بذرة شوق إتاىهم، أنت لن ٖتس يب، أنت 
دل ترى السياط اليت كانت ٕتلدشل كل يوم معهم، دل ترى الشماتة 
واالمشئزاز اليت رأيتها يف عيوهنم، دل تكن مضطرا يوما لتسمع تلك 

األم اليت تتحدث عنها وىي تصفٍت ابلنكرة، دل تتحمل إىانتها يوما 
دل تتجرع  مرارة أن تفقد .. وىي تطلب مٍت أن أخرج إذل الشارع
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فأان .. دعٍت وشأشل وال تفسد علي فرحيت.. أمك وىي حية ترزق
سعيد ىنا، بعيدا عنهم وعن ذلك الوطن الذي دل يفهمٍت يوما، 

دعٍت وشأشل فأان اآلن أحس وكأشل دل أولد ودل أكرب ىناك، عبلقيت 
تبا لو .. هبم و بو توترت كثَتا وال أعتقد أهنا قد تتحسن يوما ما

ولسكانو، سكانو الذين كنت أ٘تٌت أن يتقبلوشل كما أان وال يفرضوا 
علي جهلهم لتبقى العبلقة مستمرة، و لكي ال أفكر يف ا٢تروب كما 

ا٢تروب كان خبلصا ابلنسبة رل، استطعت أن أٗتلص من .. فعلت
ذاكرٌب اليت كنت أعتقد أهنا ستطاردشل يف كل مكان، وأن اٟتنُت قد 

لكٍت كنت ٥تطئا، ال أحد سيحن إذل تلك األشياء اليت .. يقتلٍت
..  لطا١تا استهجنها

لن يهجم علي اٟتنُت إذل ضجيج اٟتارات وأان يف منفاي ا٢تادئ 
وال ألصوات ابئعي جافيل .. ىذا، وال لرائحة البول على اٞتدران

أان مراتح ىنا، .. لن أشتاق إذل أحد ىناك.. وجامعي ا٠تبز اليابس
.. ابتسم رل اٟتظ أخَتا ولن أضيعو يف التفكَت يف أمور اتفهة

سأعيش حياٌب كما أريد ومع من أريد، لن أٝتح ألحد أبن يفرض 
وأ٘تٌت حقا أن يكونوا نسوا أمري .. علي أسلوب حياتو بعد اآلن

.  ال أريد شفقة أحد.. وأخرجوشل من ذاكرهتم
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اآلن وقد وصلت إذل ىذه ا١ترحلة، ال يسعٍت إال أن أكون واحدا 
بعد رحلة اٟتياة الشاقة )٦تن استطاعوا أن يهتفوا أبعلى صوهتم 

فقد عشت :  أجل، تذوقت حبلوة اٟتياة(وا١تليئة ابلتجارب واألدل
. وأحببت

إضحك ودعٍت أضحك معك، تنفس .. فلتضحك إذن اي زايد
واصرخ فقد ولدت من جديد، أعرف جيدا أنك كنت تعيش 

حياتك كما تشاء، وكما كان علي أن أعيشها أان كذلك، كنت 
تعيش يف خيالك حيث ال أحد ٯتنعك من اٟتلم، وتركتٍت أعيش يف 

إضحك اآلن، إضحك وساعدشل .. الواقع حيت كل شيء ضدي
الذاكرة ا١تلعونة اليت .. أْتر عميقا حىت تنزف ذاكرٌب سبب تعاسيت

إضحك اي زايد فأنت اقوي .. ٖتولت إذل أكذوبة دائمة ومستمرة
.  مٍت

وأان أٖتدث مع نفسي هبذه الطريقة، تذكرت ما كتبو الدكتور زكراي 
:  أقتبس.. إبراىيم يف أحد وأبرز كتبو بعنوان مشكلة اٟتب

من منكم يستطيع أن يتحدث عن ذاٌب فيقول أان، من غَتي 
يستشعر اآلم اٞتوع يف قرارة أحشائي فيصرح أان جائع، أو يتجرع 
مرارة ا٠تيبة يف أعماق ضمَتي فيصيح أان ضائع، إنكم تستطيعون 
أن تتعاطفوا معي، تشفقوا علي، ولكن من منكم يستطيع أن ٭تيا 
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حقيقة بواعثي فيهتف أان مظلوم، أو أن يقف على صميم دوافعي 
إنكم ٚتيعا ترونٍت من ا٠تارج، .. أان بريء: فينطق بلساشل قائبل

فتتصورون جوعي وتتخيلون فشلي، وٖتكمون على أفعارل، وتربئونٍت 
إنٍت ابلنسبة إليكم حالة تنظرون إليها، أو شيء .. أو تدينونٍت

ولكنٍت ابلنسبة إذل نفسي ذات ال أملك .. ٖتللونو وٖتكمون عليو
االنفصال عن نفسي، وال أستطيع النظر إذل نفسي ابعتباري ٣ترد 

حقا إنٍت قد أتصور نفسي آخر، أأتملو وأشارك يف حاالتو ! حالة
.. النفسية والوجدانية

آن األوان أن أٖتد معي نفسي، حان الوقت ألكون أاننيا بعض 
الشيء وأعيش لنفسي ولو على حساب اآلخرين، ابلرغم من أن 

ىذا ٮتالف طبيعيت، فأان بطبعي مسادل و٤تب للناس لدرجة ال 
يتصوروهنا، لكن ما مررت بو طوال ىذه السنوات قضى على أغلب 

 ال بل وبدأت أقتنع أننا نعيش ،ا٠تصال اٟتميدة اليت كنت أمتاز هبا
.. بقانون الغاب، القوي يسلخ جلد الضعيف دون رٛتة

لكن ٟتسن اٟتظ، ٭تدث أن نصادف أشخاص رائعُت ٬تعلونك 
..  تطمئن على أن اإلنسانية مازالت وستبقى ٓتَت

كانت ٔتثابة طوق ٧تاة ابلنسبة رل، ففي الوقت الذي كدت  ايلُت
أضيع وأخسر نفسي، ظهرت يف حياٌب البئيسة وأعادت إرل األمل 
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.. وهللا أعلم ٔتا كانت ستؤول إليو حياٌب لو دل أجدىا.. الذي فقدتو
فحُت أسًتجع الذاكرة قليبل وأفكر يف الطريقة اليت تعرفت عليها هبا، 

ومدى التحول الذي طرأ على حياٌب، ال يسعٍت إال أن أعًتف أن 
العناية اإل٢تية لعبت دورا كبَتا فيما حدث، وحقيقة األمر أنٍت أشعر 
بتأنيب الضمَت ألشل يف فًتة ما من حياٌب الشاقة، اعتقدت أن هللا 

وحىت إن كان ذلك صحيحا وأن هللا قد .. ٗتلى عٍت ونسي أمري
ٗتلى عٍت يف فًتة ما، فإنٍت أٖتمل مسؤولية ما حدث بشكل كبَت، 
ابلرغم من أنٍت ٣ترد إنسان ضعيف لكن وكما قال الشاعر ا١تصري 

: ىشام اٞتخ يف إحدى روائعو
! ومن يهمل هللا وال يهمل.. أ٫تلت هللا فأ٫تلٍت

أجدىا منطقية بقدر كبَت، لكٍت اآلن مؤمن أن هللا ال يتخلى عن 
.. أحد من عباده، مهما بلغو اإلنسان من إ٫تال لواجباتو ا١تفروضة

فاهلل يهملنا قليبل حىت نكتشف أبنفسنا أمورا لن نفهمها لو كانت 
لكنو أبدا ال يتخلى على أحد من عباده .. حياتنا ٘تاما كما نريدىا

فيا ريب عفوك .. ابلرغم من أن بعض األقدار تبدوا قاسية أحياان
.. وغفرانك
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أشعر بسعادة ال توصف، كيف ال أسعد وقد حظيت ابٟتب الذي 
لطا١تا أنكرت وجوده، فإن سألتٍت بعد عشر سنوات من اآلن، 

نعم عرفت وزرت ذلك ا١توسم اإل٢تي .. سأقول لك نعم أحببت
نعم حظيت بلحظات سعيدة من .. الذي يسمونو موسم اٟتب

حياٌب، جملرد أنٍت أحببت، جملرد أنٍت شعرت أبنٍت أحيا من أجل 
..  شخص أخر، نعم أدركت يف وقت ما أن اٟتب ىو اٟتياة

أما اآلن ويف ىذه اللحظة ال يسعٍت إال أن أشكر تلك اٞتدران 
أن أشكر السجائر اليت .. األربعة اليت انطلقت منها فكرة ا٢تروب

لطا١تا كانت وما زالت ّتانيب، أن أشكر ا٠تمر الذي كان يرسلٍت 
أن أشكر البكماء اليت .. إذل عوادل أخرى أسًتيح فيها ولو للحظات

دون أن أنسى هللا الذي ىداشل .. منحتٍت آخر متعة رل يف الرابط
فعبثا دل أكن ألجد سعادٌب بُت أىلي .. وجعل األمور تسَت بسبلسة

ووسط شوارع الرابط، وطبعا أن أشكر اسطنبول اليت استقبلتٍت 
بصدر رحب دون أن تسألٍت عن ماضي األسود، بل ومنحتٍت أانسا 

ولو كنت أعلم أن سعادٌب ىنا .. لطفاء جعلوا حياٌب أسهل وأٚتل
سنوات وأان أعاشل يف صمت، أشيخ .. ١تا أضعت يوما واحدا ىناك

وأتعب وأان يف ريعان شبايب، كاد كل شيء يذبل يف ويسقط مٍت 
مت ىناك بطرق .. بسرعة، وأان كنت أكفر عن حياٌب، أقوم بتربيرىا
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٥تتلفة، كان النور قد أوشك على الرحيل من عيناي، كت فاسقا، 
منعزال، يف حُت أن اٟتياة كانت بديعة اٞتمال، لكن ليس ىناك، 

..  بل ىنا يف وطٍت اٞتديد
تذكرت بعض األصدقاء الذين ٚتعتٍت هبم الظروف يف الرابط، 

رشيد، سعيد، أيوب، عبد اٞتليل، أسامة، إٝتاعيل ابلرغم من أنو 
شبان كانوا مثلي ٘تاما، يعيشون على إيقاع البطالة .. كان استثناءا

واإل٫تال، ٕتمعنا ا١تقاىي غالبا، ٩تفي حسرتنا خلف ضحكات 
عالية، كنا نعلم أننا يف دوامة ال نقوى ا٠تروج منها، أغلبنا جرب 

كنا .. تقدصل الطلبات واجتياز مبارايت التوظيف لكن دون جدوى
نعلم أنو ال فائدة من تلك ا١تبارايت، لكننا نستمر يف اجتيازىا ٖتداي 

ويف األخَت حُت فقدوا األمل، حسموا أمرىم وا٩ترطوا .. للملل فقط
.. يف أعمال أقل ما يقال عنها أهنا مزرية وال ترقى إذل مستواىم

لكنهم ا٩ترطوا فيها، ا١تهم أن توفر ٢تم قدرا من ا١تال يبعد عنهم 
عملوا يف ا١تقاىي، .. شبح استجداء األسرة ١تنحهم مصروف اليوم
إال أان كنت ... مراكز االتصال، سوق ا٠تضر، اٟتراسة الليلية

شيء ما .. عنيدا، إحساس قوي بداخلي ٭تثٍت على أال أفعل مثلهم
ال .. بداخلي ٯتنعٍت من االشتغال يف تلك األعمال ا١تثَتة للشفقة

أدري إن كان كربايء أم غرورا أم خوفا، لكٍت كنت مقتنعا أنٍت 
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ففي الوقت الذي كانوا .. خلقت ألجل شيء آخر، رٔتا للكتابة
يعملون ّتد يف أعما٢تم اليت يلعنوهنا يف كل مرة ألتقي أبحدىم، 

وجدت ضاليت ىناك، .. ا٩ترطت أان يف إحدى ا١تكتبات العمومية
كنت أقرأ كثَتا لدرجة أن موظفات .. وسط تلك الكتب والرواايت

كانت ابدرة .. ا١تكتبة قررن أن ٯتنحنٍت جائزة رمزية كأفضل قارئ
ٚتيلة منهن خصوصا ألمثارل الذين يعيشون وسط األميُت 

.. واٞتهبلء، وسط أشخاص يعتربون القراءة مضيعة للوقت
إحساس ٚتيل وأان أرى نظرة اإلعجاب يف عيوهنن، لكٍت كنت أعلم 

أن تلك النظرة ٥تتلفة ٘تاما عن نظرة أىلي وأصدقائي الذين فضلوا 
ويف كل مرة أخرب .. ا١تال على ا١تعرفة، فأان ابلنسبة ٢تم ٣ترد فاشل

أحدىم أنٍت أكتب رواية كان يستهزئ يب ويستخف بقدراٌب اليت ال 
الناس ٕتمع األموال وأنت : ٍب يرحل عٍت قائبل.. يعلم عنها شيئا

صحيح أنٍت كنت أعاشل من ضائقة مالية بسبب .. ٕتمع الكتب
عنادي وعدم قبورل لتلك األعمال لكٍت فضلت أن أستمر يف 

لكٍت مع الوقت دل أستطع .. عنادي وأن أمنح الفرصة للكتابة
االستمرار يف ظل الظروف اليت كنت أعيش فيها وسط أىل ال 

لدى قررت أن .. يكفون عن التذمر وأصدقاء مزيفون وجبناء
حينها .. أىجرىم ٚتيعا وأبتعد عن الكتابة إذل أجل غَت مسمى
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انعزلت وحيدا يف تلك الغرفة اليت اكًتيتها بعيدا عن اٞتميع و تلك 
واآلن .. الغرفة ىي اليت ساعدتٍت كثَتا يف اٗتاذ قرار مهم يف حياٌب

وأان ٦تد يف سرير الدافئ، أرتشف قهوة لذيذة، أتكدت أنٍت اٗتذت 
..  القرار الصحيح وا١تناسب ولو على حساهبم

عدت إذل العمل بعد إجازة دامت أسبوعا، تلقيت التربيكات من 
ىنا وىناك، من أانس غرابء لكنهم لطفاء، زمبلئي يف العمل وبعض 

. اٞتَتان الذين انذرا ما أحدثهم
اٞتميل يف العمل وسط الكتب يف ىذه ا١تكتبة اٞتميلة ىو أهنا 

تسمح رل دائما يف التعرف على أانس وشخصيات جديدة ومثقفة، 
سواء بيت أسطر الرواايت والكتب اليت أقرأىا ابستمرار، أو يف 

الواقع حُت أيٌب شخص مشهور ليبتاع كتااب ما، ابإلضافة إذل أن 
أغلب أصدقاء السيد عمر أانس متواضعون مثقفون ودائما ما تتاح 

.. رل الفرصة إللقاء التحية عليهم والدردشة معهم للحظات
اندرا .. بعد حفل ا٠تطوبة، بدأت ايلُت تستعد المتحاانهتا األخَتة

ما نلتقي أو نتحدث، وىذا مريح نوعا ما، فعبد شهر ستكون أكثر 
 ،غريب أمر العبلقات حقا.. شخص أراه وأٖتدث إليو طوال اليوم

فالغريبة اليت كانت منزعجة من دخان سجائري يف ذلك ا١تقهى، 
ستكون زوجيت وستنام ّتانيب يف بيتنا، سنتخلى عن طريقتنا ا١تهذبة 



166 

 

وسنطلق العنان لعفويتنا بعد الزواج، سأخرج الغازات بوجودىا 
وستتجشأ أمامي بكل حرية، ستغدو تلك األشياء اليت ٩تفيها 

ونسميها عيواب، أمورا عادية، تلك األشياء اليت ٘تيز كل شخص عن 
كل .. اآلخر، طريقة ا١تشي، األكل و النوم وحىت طريقة الكبلم

ىذه األشياء نعتربىا عيواب فينا حىت نتعرف على الشخص الذي 
البد وأن اٟتب _ ايلُت_سيحببها إلينا فينا، دل أالحظ أي عيب يف 

قد أعماشل، لكن كل شيء يبدوا طبيعيا ومثَتا، ال أدري إن 
الحظت شيئا غريبا عٍت أم ال، وحىت إن دل تبلحظ شيئا، فحتما 

ستكتشف أمورا كثَتة بعد الزواج، ستكتشف أنٍت أكره اٟتناء كثَتا 
ولن أتناول طعاما مطبوخا أبايدي ٤تنية، كانت أمي تعلم ىذا جيدا 

ستكتشف أشل أكره أن ٯتضغ .. ومع ذلك تستمر يف استفزازي
أحدىم الطعام بقريب بصوت مسموع، كذلك أمي تعلم ىذا 

وتستمر يف إزعاجي ٦تا اضطرشل إذل تناول الطعام وحيدا يف أغلب 
األوقات، وأكيد ستكتشف أنٍت أحب التقبيل كثَتا، قد يعجبها 

األمر وقد يزعجها، لكٍت ال أقوى على مقاومة الشفتُت خصوصا 
شفتيها، وغالبا سيعجبها األمر فلطا١تا أبدت إعجاهبا بطريقيت يف 

التقبيل، والفضل يعود إذل بنات الرابط اللواٌب دل يبخلن علي 
دل يسبق رل أن .. بشفاىهن اليت ال أنكر أن بعضهن كان مثَتا للغاية
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خرجت مع إحداىن يف موعد وحىت إن دل يكن غراميا ودل أقبلها، 
فكلهن يستسلمن بسهولة يف أول لقاء، كل ما يتطلبو األمر ىو 

ال أدري إن كن قد .. القليل من الكبلم ا١توزون وبعض الغموض
تعودن على ذلك مع أي كان، أم أن سحري قوي حقا كما صرح 

ال يهم ذلك اآلن ابلرغم من أنٍت يف دواخلي اندم على ..أغلبهن
تلك األفعال اليت كانت تبدوا يف تلك ا١ترحلة ٦تتعة، لكن ليس يف 

الوقت الراىن وأان مقبل على الزواج، فحقيقة أن تكون زوجتك 
ا١تستقبلية قد قبلها أشخاص قبلك تبدوا مزعجة جدا، ٢تذا ٨تاول 

ما أمكن ٕتاىل الدخول يف تفاصيل ا١تاضي، ال لشيء سوى 
ففي عصران ا١تتحضر أكثر .. لنعيش يف ىناء بعيدا عن الغَتة ا١تدمرة

٦تا ٬تب، يستحيل أن ٕتد فتاة دل تدخل يف عبلقات مشبوىة، سواء 
بدافع اٟتب أم بتعرضها الحتيال من طرف بعض الذائب الذين 

..  سيستمتعون ابستغبلل براءهتا وسذاجتها
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كنت .. مر األسبوع األول بعد ا٠تطوبة كأنو سنة، اليوم فيو بشهر
لُت ليس رغبة يف اٞتنس يأنتظر بشوق كبَت اليوم الذي سأنفرد فيو اب

 إ٪تا ألشل سألتحق بركب ا١تتزوجُت، الركب الذي لطا١تا ،طبعا
امتنعت عن التفكَت فيو، انىيك عن ٤تاولة الوصول إليو، وىا أان 

. اآلن أستسلم وألتحق بو رفقة صغَتٌب
أعلم أن أمورا كثَت ستتغَت بعد الزواج، ستتغَت أيلُت وسأتغَت أان 

ستتذمر من تصرفاٌب اليت .. كذلك، ابألحرى سنظهر على حقيقتنا
لن تبقى كما كانت، سأغضب من كثرة تساؤالهتا اليت ستزداد 

ستبكي أحياان كثَتة وسًتفض النوم ّتانيب، سأانم يف مكان .. حتما
يف قرارة أنفسنا سنفكر يف الطبلق .. آخر ألشل سئمت اٞتدال معها

لكن كل ىذا لن ٯتنعنا من أن نتزوج، من أن نستمتع .. يف فًتة ما
ببعضنا البعض ألطول وقت ٦تكن، ىكذا سيكرب حبنا وتكرب معو 
تضحياتنا، سنخرج معا يف موعد غرامي كمراىقُت ابلرغم من أننا 
صران كهلُت متعبُت، سنلعب معا وكأننا طفلُت صغَتين، سنسخر 

سنقاتل .. من أنفسنا حُت نتبادل القبل أبفواه خالية من األسنان
سنحاول أن نشيخ .. من أجل أن نبقى معا حىت آخر يوم يف حياتنا

..  معا و١تا ال أن ٨تارب ا١توت معا
ايلُت ستسافر غدا إذل أنقرة رفقة والديها حىت تبقى قريبة من مقر 
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أخربتٍت أن .. امتحاانهتا، وحىت تبتعد عن أجواء اسطنبول الصاخبة
 وىناك كانت ٘تضي أغلب أايمها ،والدىا ٯتلك شقة ٚتيلة ىناك

أتذكر أهنا قالت رل مازحة أنو قد يعطينا تلك الشقة .. فيما مضى
كهدية، لكٍت رفضت بشدة، فحىت اآلن قد قاموا ابلكثَت من 

صحيح أن امتبلك شقة ىنا يف تركيا .. أجلي، ولن أقبل شيئا آخر
وحىت يف أي مكان يف العادل يقتضي أمواال كثَتة لكٍت لن أقبل شقة 

أعلم أنو سينزعج من رفضي فهو كرصل .. جاىزة جملرد أشل زوج ابنتو
بطبعو، ومثل ىذه األمور عادية جدا ابلنسبة إليو، وقد سبق لو أن 

.. حاول إقناعي أبن نسكن معهم يف نفس البيت بعد الزواج
سأكتفي ابلبيت الذي أكًتيو اآلن، على أمل أن أمتلك شقيت 

قد يعتربشل البعض أٛتقا ألشل رفضت ىدية كهذه .. ا٠تاصة يوما ما
لكن ىذا طبعي، ما إن أرفض شيئا حىت أصَت عنيدا ولن يستطيع 

.. أحد إقناعي ابلًتاجع
التقيت إبيلُت قبل رحيلها إذل أنقرة، حظيت مٍت بكلمات تشجيعية 

أعتقد أن ىذا كفيل بتهدئة روعها ابلرغم من أهنا .. وبعناق حار
أصبحنا انضجُت حقا، تصرفنا وٖتدثنا .. بدت ىادئة جدا

كا١تتزوجُت الذين يغلب طابع اٞتد على كل تصرفاهتم، وىذا جيد 
ابلنسبة رل، أخَتا ٗتلصت من طبعي الساخر، أخَتا صرت شخصا 



170 

 

يستطيع أن ٭تسس اآلخرين أبنو ٭تس اب١تسؤولية وليس ٣ترد 
شخص طائش ال يفرق بُت اٞتد وا١تزاح، أعتقد أن الفضل يرجع 

إذل تلك الرواايت والكتب الفلسفية اليت قرأهتا على مدى ىذه 
السنُت، واألٚتل أن ايلُت كذلك ٖتب القراءة، فلطا١تا تبادلنا 

الرواايت وانقشنا أغلبها، وىذا شيء يفتقده أغلب اللواٌب عرفتهن 
صحيح .. ايلُت ٥تتلفة ودائما ما تشجعٍت على الكتابة.. من قبل

أن فكرة الكتابة لطا١تا راودتٍت حىت قبل قدومي إذل ىنا، اٟتق أنٍت 
قمت ٔتحاوالت عدة، خصوصا ١تا كنت أراتد تلك ا١تكتبة العمومية 

يف الرابط، إال أن الظروف دل تكن لتسمح لتلك اجملنونة العنيدة 
ا١تدعوة إ٢تام أبن تستسلم رل وتساعدشل على إطبلق العنان ١تخيليت 

٢تذا .. وأكتب رواية واحدة على األقل قبل رحيلي من ىذا العادل
اكتفيت ابلقراءة اليت كادت ترميٍت إذل مراتع اٞتنون يف فًتة ماضية 

كنت متهورا وتعمقت يف الكتب الفلسفية، كنت أقلد .. من حياٌب
.. أولئك الفبلسفة اجملانُت حىت انتهى يب ا١تطاف يف ا١تستشفى

حىت أن أمي قررت آنذاك أن ٖتضر فقيها إذل البيت ليقرأ علي ظنا 
أيب كان غاضبا من تصرفاٌب بعدما تزعزع .. منها أن جنيا قد مسٍت

عقلي واختلطت علي ا١تفاىيم، بدا ٢تم كبلمي مبهما لكثرة 
كنت أسخر منو وأصفو بعدصل .. استعمارل للمرادفات الفلسفية
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الشخصية، كان يعتقد أنٍت صرت ملحدا وأحل علي يوما أن أنطق 
 .ال أدري ١تاذا يربط أغلب الناس الفلسفة ابإلٟتاد.. الشهادتُت

 
تناولنا الغداء يف .. يف هناية األسبوع، قمت بزايرة ايلُت يف أنقرة

شقتهم، لعبنا الورق قليبل  ٍب عاد السيد جورج إذل اٟتديث الذي ال 
أزعجو عدد البلجئُت السوريُت الذي بدأ ..  عن السياسة،ٯتل منو

عمت الفوضى بعض ا١تناطق ٦تا .. يتزايد يوما بعد يوم ىنا يف تركيا
جعل اٟتكومة تعمل أكثر على حل ىذه األزمة، لكن اليد الواحدة 

فًتكيا ىي اليت تتحمل العبء األكرب .. ال تصفق على حد تعبَته
طال اٟتديث ٦تا جعل السيدة نوال تتدخل ىي . فيما ٭تدث

كذلك، وطبعا دل يكن ٫تها سوى حال األطفال والنساء 
السورايت، أما الرجال ال يستحقون الشفقة ألهنم ىم سبب كل 

و أما ايلُت فقد اكتفت ٔتراقبتنا دون أن تبدي .. ىذه الفوضى
رأيها، وحىت إن تدخلت فهي تدعم دائما فكرة اٟتوار بدل 

أان كذلك ضد العنف وسياسة ا١تيليشيات اليت تدعمها .. العنف
وتفضلها أغلب اٟتكومات ٟتل األزمات، وأؤمن أن اٟتوار الفعال 

مهما طال سيكون اٟتل األنسب ٟتل األزمات دون أضرار وخسائر 
عويصة، لكن لؤلسف ال الشعوب وال اٟتكومات العربية ٘تتلك 
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وىذا طبيعي ومتوقع، فاإلنسان العريب يتعرض للقمع .. ثقافة اٟتوار
والتهميش منذ نعومة أظافره، ابتداء من أسرتو، مرورا ٔتدرستو، إذل 

لدى .. ليبدأ دور الدولة يف ٖتطيمو.. أن يصل إذل ريعان الشباب
ال داعي لبلستغراب إن اثر ىذا الشاب على من كانوا يقمعونو 

..  طوال حياتو وال يقبل أي ٤تاولة للحوار
ودعت الُت وعدت إذل اسطنبول، وسيلتحقون يب يف األسبوع 

العرس دل يتبقى .. ا١تقبل، مباشرة بعد انتهائها من امتحاانهتا األخَتة
عشرون يوما ستمر بطيئة جدا علي، لكن .. لو سوى عشرون يوما

الأبس ببعض االنتظار خصوصا حُت تعلم يقينا أن اليوم ا١توعود 
.. سيأٌب حتما

يف تلك الليلة وقفت أمام ا١ترآة، أنظر إذل انعكاسي بفخر شديد، 
ابتسمت لو، أخربتو أنو ٚتيل، وأنو يستحق كل السعادة اليت حضي 

و مرة أخرى تذكرت أايمي يف .. هبا يف األشهر القليلة ا١تاضية
الرابط، كنت أقف أمام ا١ترآة مشمئزا وأان أنظر إذل نفسي، أنظر 

وابلكاد أستطيع رؤية وجهي وقد ٤تيت كل مبل٤تو، كنت أتساءل 
وأان خائف من اٞتواب، ىل سأموت ىكذا؟ نكرة؟  

أحسست بشعور ٚتيل بعد ىذه ا١تقارنة، عدت إذل السرير وبدأت 
. اقرأ رواية للكاتب ميبلن كونديرا حىت غفوت
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كنت منهمكا يف العمل، أصنف بعض الكتب اٞتديدة وأرتبها يف 
كانت .. الرفوف حُت تلقيت اتصاال مفاجئا من السيد جورج

الساعة تشَت إذل الرابعة زواال، طلب مٍت بصوت مضطرب أن أعود 
إذل أنقرة ٍب انقطع ا٠تط دون أن يعطي رل الفرصة ألستفسر 

السبب، فلم ٘تر سوى أربعة أايم منذ زرهتم آخر مرة، طلبت اإلذن 
غَتت مبلبسي يف ا١تنزل وأسرعت إذل .. من السيد عمر وانصرفت

يبدوا أن شيئا ما قد حدث فالفوضى تعم كل .. ٤تطة القطار
األرجاء ورجال األمن يف كل مكان، لكٍت دل أابرل ألن ابرل مشغول 

بذلك االتصال ا١تفاجئ، ٍب إن ىذه اٟتالة اعتدانىا خصوصا مع 
..   توافد البلجئُت ا١تستمر

السيدة .. إحساس غريب انتابٍت فور دخورل.. وصلت إذل الشقة
نوال كانت تقف شاحبة ٖتاول إخفاء الدموع الغزيرة اليت تسيل من 

عينيها دون انقطاع، كان ىناك أانس آخرون لكٍت دل أعرىم أي 
انتباه وحولت نظري ٨تو السيد جورج الذي بدا متماسكا، لكنو 

..  اهنار بشكل فضيع حُت أخربشل أن ايلُت قد توفيت
أحسست ٟتظتها برعشة ابردة  تغزوا جسمي ا١ترتعش، انطلقت من 

دل أٝتع : فقلت مستنكرا.. خصيتاي حىت ٕتمدت يف ٚتجميت
جيدا، ماذا قلت؟ اقًتب مٍت ٓتطوات ثقيلة وكأنو خائف من ردة 
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لقد قتلت يف انفجار : فعلي، عانقٍت بلطف وقال بصوت منكسر
..  إرىايب يف ٤تطة القطار وىي يف طريقها إلينا، قتلها الوحوش

تراجعت وكأشل فقدت السيطرة على أعضائي، تركت جورج الذي 
دل أدري ماذا حدث رل .. خارت قواه وارتطمت ركبتاه ابألرض بقوة

ضحكت بصوت مرتفع ٍب غادرت الشقة وأان .. فبدأت أضحك
التقيت ايلُت يف الباب السفلي للعمارة اليت .. مازلت أضحك

طلبت منها أن تتمشى معي  فوافقت ابلرغم .. تتواجد فيها الشقة
من أهنا كانت متعبة، ٘تشنا طويبل وٖتدثنا كثَتا لكٍت كنت منزعجا 

من الطريقة اليت كان الناس ينظرون إلينا هبا، كانوا يرمقونٍت 
أخربهتا أن .. ابستغراب وكأشل أقوم بفعل فاضح يف الشارع العام

.. الشوق يقتلٍت ودل أعد أستطيع انتظار هناية الشهر، فلنتزوج بسرعة
وافقت بدون تردد ٍب عدان بسرعة إذل الشقة كي ٩ترب والديها، بدأان 

٧تري يف طريق عودتنا الذي بدا طويبل جدا، وصلنا و٨تن نلهث، 
. مرة أخرى بدأ الناس ينظرون إلينا ابستغراب

أخربان السيد جورج الذي بدا عابسا أننا غَتان اتريخ العرس، راحت 
 تتوسلو أن يوافق لكنو دل يعرىا أي انتباه، وكأنو ال يسمعها وال يلُتا

.. يراىا، غريب أمر العادل اليوم فحىت جورج ينظر إرل بشكل غريب
انزعجت كثَتا ٍب أخذت ايلُت من يدىا وخرجت من الشقة ٖتت 
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.  نظراهتم الغريبة
عدان إذل اسطنبول، ويف القطار كان الركاب يراقبوننا ابندىاش و٨تن 

بدا رل وكأننا يف برانمج ىزرل، أو كأننا ٥تلوقُت .. نتحدث
ىل أنت ٥تلوق فضائي؟ فانفجران : ٫تست يف أذهنا.. فضائيُت

كنا .. ضحكا ٦تا جعل بعض الركاب يًتاجعون إذل الوراء بعيدا عنا
قد أزعجناىم ٔتا فيو الكفاية فخفضنا صوتنا قليبل، أخربهتا أن 

رٔتا ٗتانقا ٣تددا، : أبويها يتصرفان بشكل غريب اليوم فهزت كتفها
..  ال تشغل ابلك

أسندت رأسي على النافذة ورحت أنظر إذل الطريق الذي ٯتر سريعا 
الركاب مازالوا ينظرون إلينا بنفس الطريقة خصوصا .. أمام عيناي

ىل أنت ٓتَت اي : النساء منهم، حىت أن أحدىم ٕترأ وسألٍت
نظرت إذل ايلُت اليت استغربت سؤالو وانفجران .. سيدي؟ تبدوا اتئها

سئمت .. قلت لك أننا ٥تلوقُت فضائيُت.. ضاحكُت مرة أخرى
ما ابلكم أيها األتراك اجملانُت، أدل : الوضع وصرخت يف وجههم

يسبق لكم أن رأيتم عاشقُت ٬تلسان معا؟  
وكعادهتا بدأت تبدي مبلحظاهتا ا١تعهودة يف كل .. وصلنا إذل البيت

أما أان فتوجهت إذل ا١تطبخ .. مرة تكتشف فيها مكاان ألول مرة
فهذه أول .. ألعد فنجاشل قهوة، وتركتها تستكشف بيتها ا١تستقبلي
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عدت ومعي الفنجانُت، وضعتهما فوق .. مرة أٝتح ٢تا ٔترافقيت إليو
الطاولة يف حُت كانت ىي تنظر إذل الصورة ا١تعلقة يف اٟتائط واليت 

ٕتمعنا معا، احتضنتها من ا٠تلف ننظر إذل الصورة معا، الصورة 
كانت ٟتظة رائعة، .. التقطت لنا يف حفلة ا٠تطوبة وىي تقبل يدي

٢تذا وضعتها يف إطار وعلقتها يف اٟتائط ا١تقابل لؤلريكة حىت 
..  أستمع برؤيتها يف كل مرة

جلسنا يف األريكة، نرتشف القهوة، نتحدث يف أمور وخطط 
مستقبلية، أصبت بشراىة اٟتديث حىت خيل رل كأشل أٖتدث 

وحيدا، و ىي تكتفي ٔتراقبيت يف صمت رىيب، شعرت ابنزعاج 
مفاجئ، قمت أْتث عن علبة السجائر، دخنت أمامها ودل 

:  لن أخفي أمر التدخُت بعد اآلن، فاجأتٍت حُت تكلمت.. تعًتض
ىل رل بطلب صغَت؟  .. زايد_ 
. طبعا حبيبيت تفضلي_ 
..  أريد مقابلة أسرتك_ 
.. أان كذلك أريد ذلك لكٍت ال أستطيع_ 
١تاذا؟  _ 
. أفضل أال نتحدث يف األمر اآلن_ 
حسنا كما تريد  _ 
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ار٘تت يف حضٍت واستسلمنا ٠تدر لذيذ، أغمضت جفناي و٪تت 
.. وىي يف حضٍت، أحسست ابرتياح شديد ٟتظتها

استيقظت مذعورا على دقات الباب القوية، من ىذا اٟتيوان الذي 
قد غادرت وأان أغط _ ايلُت_يدق هبذه الطريقة ا٢تمجية، كانت 

 فتحت الباب، كان السيد جورج رفقة امرأة أنيقة دل أراىا ،يف النوم
من قبل، رٔتا ىي سبب بكاء السيدة نوال، رٔتا اكتشفت خيانتو 

..  ٢تا
شاي أم قهوة  .. تفضلوا_ 
.. ال شيء، قال جورج_ 
البد .. خلتك مازلت يف أنقرة، لقد خرجت الُت للتو من ىنا_ 

.. أنكما قابلتموىا يف الطريق
:  نطقت ا١ترأة األنيقة أخَتا بعد أن تبادلت النظرات مع جورج

نسيت أن أقدم نفسي، أان الدكتورة كاميليا، صديقة جورج أعمل _ 
. كطبيبة نفسانية

حييتها ونظرت إذل جورج ابٝتا، دل أكن أعلم أنك ماكر ٢تذه 
وكأهنا انزعجت من كبلمي وتبادلت النظرات مع ، الدرجة اي جورج

: جورج مرة أخرى، كأهنما يتفقان على شيء ما، ٍب عادت تكلمٍت
١تا ال أتٌب لزايرٌب يف مكتيب غدا؟ _ 
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..  آسف ال أستطيع، لدي عمل_ 
ال .. ال تقلق بشان العمل، أان وجورج سنتحدث إذل مديرك_ 

تقلق  
..  حسنا مادمت مصرة.. ٦تمم_ 
تفضل بطاقيت، العنوان يف ا٠تلف  _ 
.. موعدان غدا لنرى هناية لعبتك اي جورج .. حسنا_ 

وضعت البطاقة جانبا بعد رحيلهم، ٍب ٘تددت يف السرير استعدادا 
أحداث اليوم جعلت األفكار وا٢تواجس هتاٚتٍت بعنف .. للنوم

شديد، دموع السيدة نوال كانت حقيقية، والسيد جورج مهما 
٘تادي يف مزاحو فلن يستطيع التمثيل بتلك الواقعية الرىيبة، وتلك 

ا١ترأة من تكون حقا؟ سيل من األسئلة أصابٍت بصداع فضيع، 
 ..تناولت مهدائ واستطعت النوم أخَتا

شعرت إبحساس غريب فور استيقاظي، أحس ْتالة من ا١ترح 
واالنشراح، تناولت قهوٌب يف صفاء يليق بذلك الصباح ا٢تادئ، ٍب 

بدا السيد عمر مفاجئا لقدومي إذل العمل .. توجهت إذل العمل
وكلي نشاط وحيوية، دل يقل شيئا، اكتفى ىو كذلك بتلك النظرة 

ماذا حدث .. اليت بدأت تثَت حنقي، حىت ىو تغَت تعاملو معي
للجميع؟ حىت زمبلئي يف العمل أبدو اىتماما مفاجئا على غَت 
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العادة، أغلبهم كان يتهرب من بعض األعمال حىت أقوم هبا أان 
الذي ال أشتكي أبدا، وىا ىم يعاملونٍت بلطف، دل يكن العمل كثَتا 

مر الوقت بسرعة، .. اليوم أو ابألحرى انب عٍت زمبلئي للقيام هبا
وقبل مغادرٌب طلب مٍت ا١تدير أخذ إجازة أخرى ْتجة أن ىذه 

شكرتو وعدت إذل .. الفًتة تعيش ركودا وليس ىناك عمل كثَت
.. البيت ودل أحتج ابلرغم من أشل عدت للتو من إجازة سابقة

أتكون ىذه ٤تاولة للتخلص مٍت؟ أىذه : يف الطريق كنت أتساءل
طريقتو ليقول رل أنو سيستغٍت عٍت قريبا؟  ١تا دل يواجهٍت ابٟتقيقة 

ببساطة ويرٛتٍت من كل ىذا الغموض؟  
وصلت إذل البيت الذي بدأ يفقد بريقو ا١تعتاد، ار٘تيت يف األريكة 

وأخذت ىاتفي أنظر إذل بعض صور ايلُت اليت التقطناىا طوال ىذه 
.. الفًتة، حاولت االتصال هبا لكن ىاتفها كان خارج التغطية

ال يهم رٔتا ىم مشغولون .. اتصلت ّتورج لكنو ال ٬تيب ىو كذلك
رميت ا٢تاتف جانبا .. ابإلعداد للعرس أو شيء من ىذا القبيل

..  وقمت إذل ا١تطبخ
تناولت عشائي وجلست أشاىد فيلما للمبدع طوم ىانكس، بعنوان 

ابلرغم من أنٍت شاىدتو من قبل حوارل عشر مرات إال  كاست أواي
فيلم مؤثر، ٭تكي عن شخص .. أنٍت استمتع بو وكأهنا أول مرة
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سقطت طائرتو يف البحر وكان ىو الناجي الوحيد، لتجرفو األمواج 
إذل جزيرة بعيدة وىناك بدأ يصارع  من أجل البقاء، فيلم رائع، ال 
أدري ١تا فكرشل يف نفسي، أحس وكأشل قادم من عادل ٥تتلف عن 

ىذا العادل الذي بدا ٥تيفا نوعا ما، سئمت النظرات ا١تقززة اليت 
تبلحقٍت أينما ذىبت يف اآلونة األخَتة، ٭تملقون يف وجهي مثل 

العقبان، كم من مرة أردت أن أصرخ يف وجوىهم ٚتيعا صرخة 
غاضب اثئر، وكم مرة تبادر إذل ذىٍت ا١تشوش لو أستطيع أن أفعل 

أمام أنظارىم مثل ما يفعل األطفال الصغار يف وجوه أندادىم حينما 
أحس بوحدة غريبة ال أعرف مصدرىا .. يكشفون عوراهتم وينحنون

لكٍت يف أعماقي اليت يستعصي النفاذ إذل سرائرىا ا١تعتمة، أعلم أن 
ال أدري ما ىو حقا، أان مشوش .. شيئا ما حدث أو سيحدث رل

.. للغاية
وكليلة البارحة عادت تلك ا٢تواجس لتهاٚتٍت بعنف واضح، أحس 

وكأشل أتعرض ١تؤامرة مرتقبة، ىاتف ايلُت ا١تغلق، جورج ال ٬تيب 
على اتصاالٌب العديدة، كأهنم يتجنبونٍت عن قصد، السيد عمر 
.. سيتغٍت عٍت قريبا وسأصبح عاطبل ٣تددا يف ببلد ال تقبل العطالة
نفس الصداع عاد ىو كذلك لينقض على، ىذه ا١ترة ضاعفت 

. ا١تهدئ و٪تت بصعوبة
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يف الصباح توجهت مباشرة إذل بيت ايلُت ضغطت اٞترس وابتعدت 
عن الباب ببضع خطوات يف حالة كانت ىي من فتحت الباب، 

.. لتجري ابٕتاىي وتر٘تي يف حضٍت ا١تشتاق، اشتقت إليها كثَتا
لكن لسوء حظي كان السيد جورج ىو من فتح الباب ودون 

: مقدمات، صرخ يف وجهي
١تاذا دل تذىب لزايرة كاميليا كما اتفقنا؟ _ 
وىل أبدوا لك مريضا كي أزورىا؟  _ 

دل ٬تب، دخل وأغلق الباب يف وجهي بشكل مفاجئ، وقفت 
جامدا يف مكاشل، يف البداية ظننتها واحدة من مزحو الكثَتة، لكنها 
دل تكن مزحة، جورج  غاضب مٍت لسبب ما أجهلو، بدأت أاندي 
ايلُت وأرمي بعض اٟتصى ابٕتاه انفذة غرفتها، لكن دون جدوى، 

ماذا ٭تدث؟ ابألحرى ماذا حدث؟  
عدت إذل البيت خائبا ومطأطأ الرأس، ىل ىذه ٤تاولة للتخلص 

مٍت؟ ىل اكتشفوا شيئا ما ٮتصٍت وأصبحت خطرا يهدد 
استقرارىم؟ و١تاذا طلب مٍت زايرة تلك الطبيبة ا١تلعونة؟ ىل أان 

مريض حقا وال أدري؟ ما ىذا اٞتنون الذي حل يب بشكل 
مفاجئ؟  

أشعلت سيجارة علها هتدئ أعصايب ا١تتشنجة، وتطرد ىذه 
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ا٢تواجس والوساوس اليت تنظر إرل بتطفل بغيض، لو أعلم فقط من 
رميت جثيت ا١تتعبة فوق السرير الذي دل يعد .. وراء كل ىذا اٞتنون

مر٭تا، أْتلق يف الفراغ ٤تاوال أال أفكر يف شيء، صمت رىيب خيم 
رٔتا أان أىذي فقط، رٔتا ال شيء ٭تدث حقا، .. على بييت اٟتزين

.. رٔتا أان متوتر فقط مع اقًتاب موعد العرس، رٔتا، رٔتا
حاولت االتصال ابلسيد جورج ألعتذر من تصرفاٌب الطفولية، ىذه 
: ا١ترة أجاب لكنو دل يعطيٍت الفرصة ألٖتدث أو لبلعتذار على األقل

.  اٝتع اي زايد، ال تتصل يب مرة أخرى ما دل تقم بزايرة كاميليا_ 
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ما إن ٝتعت كاميليا صوٌب وأان أحدث السكرتَتة حىت ىرعت إرل 
ٓتطى سريعة، يظهر ذلك من خبلل صوت كعبها العارل الذي بدا 

وكأن فرسا جا٤تا قادم من خلف الباب، استقبلتٍت اببتسامة عريضة 
كأهنا كانت تنتظرشل بشوق، ٍب طلبت من السكرتَتة اٞتميلة أن 

.. تلغي ٚتيع مواعيدىا الصباحية
تفضل إجلس  _ 
شكرا _ 
شاي أم قهوة  _ 
أستطيع أن أدخن ىنا؟ _ 
طبعا  _ 
قهوة إذن  _ 

بسرعة مذىلة، أحضر شاب أٝتر ٨تيل فنجان قهوة ووضعو أمامي، 
دل ينظر إرل ودل يستغرب وجودي، بدا رل طبيعيا أكثر من اآلخرين، 
أشعلت سيجارة ورحت أجول يف الغرفة بنظراٌب ا١تتطفلة، أنظر إذل 

الصور ا١تعلقة يف جدار مكتبها الواسع، تظهر يف إحداىا مع الرئيس 
طيب رجب أردوغان، البد وأهنا طبيبة ذات وزن يف البلد، نظرت 

إليها ألجدىا تنظر إرل بدورىا واإلبتسامة العريضة ال تفارق وجهها 
.. اٞتميل
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ما عبلقتك ابلسيد جورج إذن؟ _ 
جورج كان زميلي يف اٞتامعة، واستمرت صداقتنا منذ ذلك _ 

. الوقت
.  يبدوا أنٍت أسأت الظن بكما.. ٦تم_ 
.  ١تاذا دل أتٌب البارحة كما اتفقنا، انتظرتك طويبل_ 
.  نسيت، متأسف_ 
.   ال عليك، ا١تهم أنك ىنا اآلن_ 
! نعم أان ىنا، لكٍت ال أعلم ١تاذا_ 
جورج طلب مٍت أن أعاينك، فحص روتيٍت بسيط  _ 
وما ا١تطلوب مٍت ابلضبط؟ _ 
أوال أن تثق يب ٍب تلتزم ابٟتضور للجلسات ١تدة أسبوع واحد _ 

. فقط، وأعتقد أنك ٣ترب ألن جورج مصر
 .أعلم، اجملنون منعٍت من رؤية ايلُت_ 
. اتفقنا إذن_ 
. اتفقنا_ 

خرجت من ا١تكتب وتوجهت إذل بيت جورج، ومرة أخرى كان ىو 
أسرعت القول قبل أن يغلق الباب مرة أخرى يف .. من فتح الباب

: وجهي
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لقد أتيت للتو من عند كاميليا، ىل أستطيع رؤية ايلُت اآلن؟ _ 
نظر إرل مطوال قبل أن يعود أدراجو للداخل اتركا الباب مفتوحا، 

دليبل على أنو مرحب يب أخَتا، تقدمت ٨تو الباب ٓتطوات سريعة، 
البيت كانت يف فوضي واضحة على غَت العادة، السيدة نوال بدت 
كغراب عجوز يف لباسها األسود ووجهها الشاحب، حيتٍت بربود ٍب 

: صعدت إذل غرفتها ببطء شديد، استغربت
ماذا حدث؟ _ 
.  تويف أخوىا الوحيد منذ أايم_ 
وتلك اجملنونة ايلُت أين ىي؟ _ 

بدا مًتددا قبل أن ٬تيب، وكأنو يبحث عن كذبة متقنة يف ٚتجمتو 
:  الكبَتة

.. ليست ىنا، سافرت لتبقى إذل جانب أرملة خا٢تا_ 
. كان عليها إخباري على األقل_ 
. ستخربك حُت تعود، ويف ىذه الفًتة حاول أنت ٣تارات كاميليا_

عدت إذل البيت بعد يوم طويل، جلست أنظر إذل انعكاسي يف 
شاشة التلفاز السوداء، أنفث الدخان وأراقبو يتبلشى يف السقف 

األبيض، أشعر وكأن جورج يكذب علي وٮتفي شيئا مهما، أيعقل 
أن تكون ايلُت قد ىجرتٍت؟ سخرت من نفسي بسبب تساؤرل 
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العبيط ىذا، مستحيل أن هتجرشل هبذه البساطة وكأن شيئا دل ٭تدث 
بيننا، و١تاذا ستهجرشل؟ وماذا ٯتنعها من ذلك؟ لطا١تا ىجرت 

سأقتلها لو .. الكثَتات من قبل ببساطة ودون سابق إنذار
عدت إذل ا٢تذاين مرة أخرى، قمت إذل اٟتمام وتركت .. ىجرتٍت

.  ا١تياه الباردة تسيل فوق جسدي ا١تتعب العاري
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كانت كاميليا قد ٗتلت عن ابتسامتها العريضة .. يف اٞتلسة األوذل
واكتفت بنظرات مر٭تة ومطمئنة إذل حد ما، وكانت تتصرف ّتدية 

واضحة يف الوقت الذي كنت أان أتصرف بغطرسة وأستخف ٔتا 
تقوم بو وبكل ما تقولو من أجل حثي على االعًتاف أبمور ٗتصٍت، 
خصوصا تلك اليت تتعلق بطفوليت وماضي ككل، يف البداية طلبت 

مٍت أن أضع نفسي يف حالة يتسٌت رل فيها أن أالحظ نفسي 
بنفسي، رٔتا كما كنت أفعل أمام ا١ترآة، لكن ىذه ا١ترة بدون أفكار 
مبيتة، وحثتٍت على مكاشفتها بكل ما ٮتطر ٓتاطري أو يًتدد إذل 

ذىٍت من مشاعر وأفكار وذكرايت، ابلًتتيب نفسو الذي تتوارد بو، 
ٍب حذرتٍت من أن أستبعد شيئا ٦تا ٮتطر رل ْتجة أنو مقزز أو عدصل 
األ٫تية وال معٌت لو، كل شيء مهم على حد تعبَتىا، وشددت علي 

ٍب أشارت يف األخَت . أال ألتفت إذل ما ٭تدث على سطح وعيي
كنت أعلم .. إذل أن ٧تاح ما نقوم بو رىن ٔتدى صدقي وثقيت هبا

.. جيدا ما طلبتو مٍت لكٍت كنت مستهًتا ٦تا أاثر حفيظتها قليبل
٘تددت على األريكة ا١تر٭تة قبالة مكتبها ا٠تشيب الكبَت، كانت 

تراقبٍت بتمعن، أغمضت عيناي ١تا يقارب النصف ساعة قبل أن 
:  أنطق أخَتا

. ال شيء يتبادر إذل ذىٍت.. آسف_ 
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.  حاول مرة أخرى_ 
.  أنت تتحدثُت عن سبعة وعشرين سنة من الذكرايت_ 
.  نعم أعلم، حاول مسايرٌب أرجوك_ 

اليت _ ايلُت_عدت وأغمضت عيناي اٟتمراوتُت، سرحت أفكر يف 
مؤلت تفكَتي، وفاة خا٢تا يف ىذا الوقت مزعج حقا، سنضطر 

لتأجيل موعد العرس وقد يطول ا١توعد، ما ىذا النحس الذي 
تذكرت أن كاميليا تنتظر مٍت جوااب، والبد رل من ! الزمٍت فجأة

: إرضاء فضو٢تا ولو قليبل
كنا مقربُت جدا، ذاك .. كان رل صديق فيما مضى، إٝتاعيل_ 

النوع الناذر من األصدقاء، النوع الذي ٬تعل أىلك يشكون يف 
ميولك اٞتنسية، كنت وما زلت أحبو، أٖتدث عن صداقة حقيقية، 

لست ألومو .. لكنو قرر فجأة أن يسلك طريقا آخر، وتركٍت وحيدا
طبعا ابلرغم أنو كان ابإلمكان أن تستمر عبلقتنا لكنو حر يف 

اختياراتو، وعموما دل يكن الوحيد الذي ٗتلى عٍت، لكن غيابو عٍت 
. يف تلك الفًتة ابلذات أزعجٍت كثَتا

: صمتت قليبل ٍب أردفت
ىناك أمور أخرى تتدفق إذل ٚتجميت، لكن ال يسعٍت التصريح _ 

.. هبا، أشعر اب٠تجل جملرد تذكرىا
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بدت منزعجة من تراجعي وعدم احًتامي لئلتفاق الذي بيننا، 
تركت مكتبها وجلست ّتانيب، أمسكت يدي ٦تا جعلٍت أقفز من 

.. مكاشل، دل يكن عليها أن تلمسٍت ىكذا بسهولة وكأهنا تعرفٍت
.  ٬تب أن تثق يب_ 
. سأحاول غدا، سأنصرف اآلن_ 

بدأت أعتاد الوضع بعد اٞتلسة الثانية والثالثة، يف اٟتقيقة كان األمر 
مسليا جدا، أجربتٍت كاميليا على إطبلق العنان ١تخيليت أكثر وأن 
أٖتدث ّترأة أكرب، أخربهتا بعض األكاذيب عن طفوليت البائسة، 
ابألحرى أبشياء كنت أ٘تٌت لو حدثت، أخربهتا أن طفوليت كانت 
ٚتيلة وكان رل أصدقاء كثر، كان أبواي يدعمانٍت كثَتا ويوفران رل 

واألصح أن طفوليت كانت صعبة، كنت طفبل .. كل ما أحتاجو
ال ألومو على .. منعزال وأيب كان غائبا طوال الوقت ْتجة العمل

غيابو وال ألوم أحدا، لكن كان ابإلمكان أن تكون طفوليت أحسن 
كانت كاميليا متحمسة .. ٦تا كانت عليو، وحىت حياٌب بشكل عام

أكثر، ٦تا زاد رغبيت يف معرفة ا١تزيد عما تسميو ىي ابلعبلج 
النفسي، كان حديثها وكأهنا تقرأ علي كتااب فلسفيا مهما، دون أن 
تنسى تذكَتي أبن الشرط الوحيد الذي يقتضيو ٧تاح ما نقوم بو، 

حىت ولو كان جارحا .. وىو أن أقول كل ما يرد إذل ذىٍت
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..  ١تشاعري
مع توارل اٞتلسات، بدأت أرضخ لرغبتها وصرت أكثر جرأة يف 

أخربهتا عن عبلقاٌب اٞتنسية ا١تتعددة ابلتفصيل ا١تمل، ال .. البوح
أدري ١تاذا أجربتٍت على اٟتديث عنها، كانت متحمسة لسماع 

مغامراٌب احملرمة مع حواء، ٦تا زاد من حَتٌب وبدأت أشك يف نواايىا 
اٟتقيقية، فقد ٕترأت وعاودت مبلمسة يدي، صرخت يف وجهها 

ال ٖتاورل اإلقًتاب مٍت مرة أخرى، أان شخص مرتبط وال : ىذه ا١ترة
ىددهتا ٔتقاطعة اٞتلسات يف الوقت الذي كنت .. ٖتاورل إغرائي

أنوي إخبارىا عن الوساوس اليت تؤرقٍت كل يوم ابلرغم من أنٍت 
.. أتناول األدوية اليت وصفتها رل يف البداية

اعتذرت على تصرفها الغَت البلئق، دل يكن أمامي سوى قبول 
اعتذارىا، كنت عاجزا أمام ابتسامتها الساحرة، أخربهتا عن األفكار 
ا١تشوشة اليت تطاردشل يف اآلونة األخَتة، كانت متفهمة وأعفتٍت من 

اٟتديث عن ا١تاضي األسود وطلبت مٍت أن أبدأ اٟتديث عما 
حدث معي منذ قدومي لًتكيا، لكن بصدق ودون التهرب كما 

.  اعتدت أن أفعل
.. ال تغفل شيئا، فنحن نلعب على اٞتزئيات البسيطة _ 

: ىززت رأسي كإشارة أبشل فهمت قصدىا ٍب بدأت البوح ا١تشوش
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أعتقد أن األقدار كانت ّتانيب يف البداية اليت كنت أعتقد أهنا _ 
ستكون صعبة، خصوصا على شخص غريب مثلي ال يعرف أحدا 
بعد، لكن وهلل اٟتمد أموري كانت سلسة بل أفضل ٦تا كنت أتوقع 

بكثَت، العجوز مسعود كان وجو السعد علي، كان سندي األول 
ىنا يف اسطنبول، لكنو تويف رٛتو هللا وحزنت كثَتا لفقدانو، لكن 
.. ٟتسن حظي كنت قد تعرفت على ايلُت أمَتٌب اٞتميلة قبل وفاتو
كانت ٔتثابة مصدر قوة رل، بدعمها وتشجيعها رل استطعت أن 
أستقر ولو معنواي على األقل، ٍب تعرفت على والديها من خبل٢تا 

اعتربوشل واحدا منهم ودل يبخلوا .. وهبذا حصلت رل على أسرة رائعة
... علي بشيء قط، لكن

لكن ماذا؟ _ 
. ال أدري كيف أصيغ لكي األمر، أان مشوش للغاية_ 
. تنفس بعمق وحاول مرة أخرى_ 
يف اآلونة األخَتة، بدأت أالحظ بعض التغيَتات يف طريقة تعامل _ 

يبدوا أن اٞتميع قد سئم ومل من .. اٞتميع معي، حىت الغرابء منهم
.. أحياان أتساءل إن كانت ىذه طبيعة األتراك.. تواجدي فجأة

. حاولت فهم ىذا التغيَت الطارئ لكٍت دل أستطع
.  حسنا ١تا ال نتوقف عند ىذا اٟتد ونكمل غدا_ 
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.  حسنا_ 
لُت لكن ىاتفها مازال مغلقا، حسنا أيتها يحاولت االتصال اب

اجملنونة، كما تشائُت، سأتوقف عن االتصال إذل حُت عودتك 
توجهت إذل ا١تقهى الذي التقينا فيو أول  مرة، .. وسنتفاىم جيدا

جلست يف نفس الطاولة وطلبت نفس الطلب، حولت نظري ٨تو 
الشاشة ا١تعلقة أمامي، نفس األخبار الذي تذاع دائما، حروب و 

انفجارات ابٞتملة، لفث انتباىي أن االنفجار الذي كانوا يتحدثون 
خفق قليب حىت .. عنو يف النشرة حدث يف أنقرة منذ أسبوع تقريبا

جف لساشل، حاولت أن أتناول كأس ا١تاء فأوقعتو أرضا وأحدث 
صوات مزعجا جعل األعناق تشرئب ٨توي، تنملت العروق يف 

كانت يف أنقرة، أيعقل أهنا أصيبت وأخفوه  ساقاي ا١ترتعدتُت، ايلُت
عٍت؟ أيعقل أهنا اآلن يف ا١تستشفى وليس يف جنازة خا٢تا؟ لكن 

مستحيل أن يكون ىذا صحيحا، فقد كانت برفقيت وعدان معا إذل 
كان النادل ينظر إرل ابستغراب، شعرت ابٟترج .. اسطنبول
: واعتذرت

. أان آسف.. سأدفع ٙتن الكأس_ 
.  ال عليك، ىذا ٭تدث دائما_ 
ىل رل بكاس آخر من فضلك؟ _ 
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تناولت الكأس بيدين مرتعشتُت ٍب توجهت إذل اٟتمام، غسلت 
دفعت ٙتن القهوة وخرجت أبدد .. وجهي اب١تاء البارد فهدأت قليبل

قلقي وسط شوارع اسطنبول، توقفت قليبل علٍت أىتدي إذل مكان 
يهدئ من روعي، فكرت يف ا١تسجد، لكن مبلبسي دل تكن 

مناسبة، ما الذي سيوقف ىذا السيل الرىيب من األفكار اليت 
.. تقتلٍت، ا٠تمر ؟ ال مستحيل

كانت الساعة تشَت إذل السابعة مساءا حُت وجدت نفسي أجلس 
يف ملهى ليلي، ا١تكان صاخب جدا، وىذا جيد ألنو يلهيٍت عن 

التفكَت، رحت أأتمل وأتسلق أجساد األتراك وىم يرقصون 
. ويضحكون

.  فودكا لو ٝتحت_ 
وضع الكأس أمامي بسرعة الفتة، تبادلنا النظرات، ارتشفت منو 

القليل، ماذا أفعل ىنا؟ ىل سأعود إذل إدماشل القدصل؟ أدل أجد غَت 
ىذا ا١تكان؟ أزعجتٍت أسئليت اليت ال تنتهي فارتشفت الكأس دفعة 

ٜتسة كؤوس من الفودكا القوية جعلتٍت .. واحدة، وطلبت آخر
أتوغل وسط اٟتشود وأرقص كاجملنون، الًتكيات اٞتا٤تات مغرايت 
جدا برقصهن احملًتف، ال أدري كيف يستطعن ٖتريك أجسادىن 

.  هبذه الرشاقة، وأان ابلكاد أستطيع ٖتريك يداي
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قررت العودة أدراجي قبل أن أفقد السيطرة وأانم يف الشارع كما 
دل أ٘تكن من تغيَت مبلبسي وال حىت خلع .. كنت أفعل يف الرابط

.. حذائي فنمت كما كنت حىت الصباح
اىتز ا٢تاتف يف جييب فأفزعٍت، قفزت من مكاشل، أخَتا تذكرتٍت، 

: أخرجت ا٢تاتف بصعوبة من جييب
؟ أين أنت؟ كيف حالك؟ _ ايلُت_ألو _ 
.  أان كاميليا_ 
.  آسف دل أنظر إذل الشاشة وأان أجيب.. آه_ 
.   إهنا العاشرة، ألن أتٌب اليوم_ 
.  بلى بلي أان قادم_ 
.  حسنا، ال تتأخر أكثر_ 

 قمت إذل اٟتمام، غسلت وجهي الذي بدا متعبا وشاحبا، مازلت 
تناولت القهوة .. أعاشل من أاثر الشراب، آمل أال تنزعج كاميليا

.. وارتديت مبلبس نظيفة وذىبت ٟتضور اٞتلسة ما قبل األخَتة
. آسف على التأخَت، دل أزل جيدا ليلة البارحة_ 
. الأبس تفضل، أان كذلك أتخرت بسبب االزدحام ا١تلعون_ 
. تبدين متوترة اليوم_ 
. صحيح أان متوترة قليبل_ 
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 .............. _
نبدأ؟ _ 
حسنا _ 

أغمضت جفناي، دل أستطع التفكَت يف أي شيء، أحس بصداع 
قوي يف اٞتهة اليسرى من رأسي، لكٍت ٕتاىلتو، طال صميت 

: فقاطعتٍت كاميليا
يف ا١ترة السابقة قلت أنك بدأت تشكك يف تصرفات الناس من _ 

حولك، أ٘تم 
نعم، كل شيء كان ٥تتلفا، أحس أبن السيد جورج وزوجتو _ 

يكذابن علي ومتأكد أهنما ٮتفيان عٍت شيئا ما، وال أدري ١تاذا 
كما أن السيد عمر مديري ينوي صريف .. ٯتنعان ايلُت من مقابليت

من العمل، لكنو دل ٬تد الطريقة ا١تناسبة إلخباري وجها لوجو، وإال 
١تا أعطاشل إجازة أخرى؟ ٍب ظهرت أنت فجأة، ال أفهم ١تاذا طلب 

.  منك السيد جورج القيام هبذا
منذ مىت وأنت تبلحظ ىذه التغيَتات؟ _ 
!  عفوا_ 
منذ مىت بدأت تصرفاهتم تتغَت، ابألحرى تصرفاتنا ٔتا أنك تعتربشل _ 

. واحدة منهم
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دل أفكر يف ىذا من قبل، وقفت يف اٟتال .. كان سؤا٢تا مفاجئا
 أداعب ٟتييت يف ٤تاولة للتذكر، فكرت يف آخر مرة رأيت فيها ايلُت

: آه نعم تذكرت... 
كان ذلك قبل أسبوع تقريبا، حُت اتصل يب السيد جورج وطلب _ 

ايلُت كانت منشغلة أبمر امتحاانهتا .. مٍت أن ألتحق هبم يف أنقرة
. حينها

.  اتصل بك بعد يوم من االنفجار إذن_ 
. نعم على ما أعتقد، فقد كان رجال األمن يف كل مكان يومها_ 
وماذا كان يريد منك جورج؟ _ 
ال شيء وىذا ما زاد من حَتٌب، كان يتصرف بغرابة ىو وزوجتو _ 

... اليت كانت تبكي، أخربشل أن 
ٚتدت مكاشل ودل أستطع أن أكمل ما قالو جورج يف ذلك اليوم، 

فقدت .. وضعت يداي فوق رأسي وبقيت جامدا ١تا يقرب الدىر
اإلحساس ابلوقت، توقفت اٟتياة، توقف التنفس وتوقف النبض، 

حينها استوعبت و اكتشفت أن . توقف كل شيء.. توقف الدم
كنت وا٫تا .. قتلت يف ذلك االنفجار اللعُت! ايلُت قد ماتت حقا

طوال ىذه الفًتة، كنت أعيش يف ا٠تيال مدعيا أهنا ما تزال حية 
..  وأن اٞتميع كانوا ٮتادعونٍت ويتآمرون ضدي
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اقًتبت مٍت كاميليا هبدوء، كنت قد فقدت اإلحساس حينها، 
عانقتٍت وأخربتٍت أنٍت كنت أعاشل من حالة نفسية أقرب إذل ما 

يسمونو ابلربانواي، وىي مرض نفسي ٬تعل ا١تريض يعيش بعيدا عن 
اٟتياة الواقعية نتيجة صدمة حلت بو، ويقرر دماغو أن يعيش حياة 

أخرى ويصورىا لو كما يشاء، ويظهر للعيان كأنو ٣تنون دون أن 
دل أستوعب ما كانت تقولو، استأذنتها وعدت إذل .. يعي ذلك

. البيت
عدت أدراجي، خرجت مكسوفا من الباب متلكئ ا٠تطى، 

متشتت البصر، قادشل التيو صوب عامود كهرابئي وتكومت ٖتتو، 
كان جسدي منهوكا ببل رغبات وال مقاصد، وضعت رأسي الثقيل 

بيت راحيت يدي، تنمل يصعد أسفل الظهر ويصعد عرب العمود 
جلست مطوال متكئ على .. الفقري فيحاصرشل سيل من الغثيان

العمود قبل أن أرمي نفسي يف سيارة األجرة اليت رمتٍت بدورىا على 
. وىناك بكيت طويبل.. عتبة البيت

استفزتٍت صورة ايلُت ا١تعلقة يف اٟتائط، أحسست بدمائي تغلي، 
شعرت بغضب شديد، كسرت الطاولة الزجاجية اليت كانت أمامي 

بقبضة يدي، ٍب أرسلت كأسا وكسرت بو التلفاز الكبَت، أصبت 
ْتالة ىستَتية فرحت أكسر أي شيء يظهر أمامي كثور ىائج، 
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قلبت ا١تطبخ رأسا على عقب، أخذت سكينا كبَتا ورحت أطعن 
األريكة بعنف، كسرت أصابعي وضربت رأسي مع اٟتائط حىت 

. نزفت جبهيت، ٍب دفعت ّتثيت يف السرير وغبت عن الوعي
الزمت الفراش لثبلثة أايم متواصلة، ولوال تدخل السيد جورج 

كانت الدماء قد جفت يف جبهيت، وثيايب مبللة ٘تاما .. لطالت ا١تدة
ابلبول الذي كان ٮترج قسرا ودل أمنعو، قام جورج ّتري من كتفي 
بقوة ورماشل يف اٟتمام، كان يغمغم شيئا لكٍت دل أ٘تكن من ٝتاعو 

جيدا، كان يصرخ يف وجهي بينما أان يف صمت رىيب، فتح رشاش 
ا١تاء البارد من فوقي وخرج، دل أشعر بشيء، بقيت ٦تددا يف أرضية 

عاد جورج .. اٟتمام وا١تاء يسيل فوق جسدي الذي دل يعد جسدي
.. ووجدشل مازلت يف مكاشل، أزال معطفو ورماه بعنف يف األرض

جردشل من مبلبسي اليت تفوح منها رائحة البول ا١تقززة، دل أخجل 
كوشل صرت عاراي أمامو، دل أابرل، كنت كجثة ىامدة، ٦تا جعلو 

يصفعٍت بقوة ٍب اهنار ىو اآلخر على األرض، جلس ّتانيب وا١تاء 
يسيل علينا  ٨تن االثنُت، بدأت أستوعب ما ٭تدث، شعرت 
اب٠تجل من نفسي، وضعت رأسي فوق ركبتو، وبدأت أبكي، 

حاول ىو اآلخر أال يبكي لكنو استسلم حُت أحس بدفء دموعي 
.  تسيل فوق ركبتو، بكينا يف صمت قاتل
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انتفض بعد ذلك من مكانو وأمرشل أن أغتسل دون أن ينظر إرل، 
قال أننا سنزور قرب الُت، تذكرت أنٍت دل أحظر جنازهتا فوقفت 

كان .. بسرعة، غسلت جسدي النثن، وارتديت مبلبس نظيفة
جورج قد أعد بعض البيض وكأسا من اٟتليب الساخن وأجربشل 

مرة . عدان إذل منزلو حىت يغَت مبلبسو اليت تبللت. على تناو٢تما
أخرى دل أستطع منع الدموع، حُت التقت نظراٌب ا١تنكسرة بنظرات 
السيدة نوال التائهة، ا١تسكينة كانت ىزيلة كشبح متعب، عانقتها 

. وبكت ىي كذلك
ٖتسرت كثَتا على عدم حضوري ٞتنازهتا، ليثٍت كنت قواي ورأيتها 

لكٍت كنت أعلم يقينا أنٍت لن أقوى على رؤيتها .. للمرة األخَتة
ترقد وحيدة يف قربىا، لن أٖتمل رحيلها هبذه البساطة ودون سابق 
إنذار، أعلم أشل كنت سأنوح كاألرامل، سأر٘تي ّتانبها يف القرب، 
سأترجاىم أن يدفنوشل معها، سيعتقدون أنٍت ٣تنون وسَتفضون، 

أال ترون أنٍت أان كذلك ميت، أنظروا يف : سأصرخ يف وجوىهم
. عيناي، أليست خالية من اٟتياة؟ أرجوكم ادفنوشل معها، أرجوكم

٘تنيت حقا لو دل تتدخل كاميليا ودل تعدشل إذل رشدي، ٘تنيت لو 
بقيت وا٫تا أو ٣تنوان حىت، ٘تنيت لو قاومت أكثر ودل أستسلم 

لكن األوان قد فات اآلن، فهاىي أمامي، تنام يف . للحقيقة ا١ترة
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.  قربىا ا٢تادئ وتركتٍت أصارع الكوابيس يف قربي الصاخب
تركت السيد جورج وزوجتو يف ا١تقربة وتوجهت إذل مسجد قريب، 

دخلت بدون وضوء جلست وصرخت دون أن أابرل لنظرات 
: ا١تصلُت

١تا كل ىذه القسوة اي إ٢تي؟ ما الذنب الذي اقًتفتو حىت ٭تدث رل 
ماذا ! ىذا؟ لقد ظننت أننا قد تصاٟتنا، وىا أنت تغدر يب ٣تددا

كان سيحدث للعادل لو بقيت حية ودل أتخذىا؟  فلماذا أخذهتا؟ 
١تاذا اي هللا ١تاذا؟ أنت تعلم أنك هبذا ستجربشل على القيام أبمور لن 

.. أنت تعلم أنٍت لن أقوى على العيش بعد ىذا! ترضاىا أنت
حاول بعض بعد ا١تصلُت هتدئيت، كنت غاضبا بشدة، وكنت أعلم 

جيدا أن غضيب ىذا لذنب عظيم، لكٍت دل أستطع مقاومة الشيطان 
أنبٍت ضمَتي وخرجت . الذي ركبٍت وجعلٍت أقول تلك األشياء

.. مسرعا من ا١تسجد
  عدت إذل البيت الذي كان يف حالة يرثى ٢تا، دل أعد ترتيبو، 

اكتفيت ابٞتلوس يف األريكة، أدخن يف صمت قاتل، سيجارة تلو 
 بقيت يف تلك اٟتالة طوال ليل طويل أصارع األفكار ،األخرى

. ا٠تبيثة يف ٚتجميت ا٢تشة
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مع وفاة ايلُت غدت تركيا قيثارة دل أعد أستطيع العزف على أواترىا 
ا١تتشابكة، استوعبت الدرس جيدا، خضت التجربة من أوسع 

. أبواهبا، وعلي اآلن أن أعد نفسي للرحيل
 كان البد أن أعتذر أوال من األشخاص الذين كنت أشك يف 

زرت .. نواايىم، فقد ساعدوشل كثَتا واستحملوا ٛتاقاٌب وىذايشل
كاميليا أوال، واعتذرت عن تصرفاٌب الصبيانية، تقبلت اعتذاري 

اببتسامة عريضة كعادهتا، وقالت أهنا كانت تتوقع أن ٭تدث ما ىو 
أسوء كما ٭تدث مع بعض مرضاىا، لكن ٟتسن اٟتظ ٧تحنا يف 

التخلص من تلك األوىام أبقل األضرار، دل أكن ألٝتح لنفسي لو 
تسببت ٢تا أبي ضرر، تلك ا١ترأة األنيقة اٞتميلة اليت كان ٫تها 

ودعتها قبل .. الوحيد ىو مساعدٌب دون أن تنتظر شيئا يف ا١تقابل
توجهت إذل ا١تكتبة، كان .. أن تكشف عن نواايي بذكائها الثاقب

السيد عمر سعيدا برؤييت، ذلك الرجل ا١تثقف الذي منحٍت عمبل 
مناسبا دون أن ٬تربشل على حلق ٟتييت أو رأسي، ودل يلزمٍت ٔتبلبس 

خاصة، بل تركٍت أعمل بكل حرية، واألىم من ذلك أنو رافقٍت 
شعرت اب٠تجل لكوشل شككت يف .. ٠تطوبة ايلُت رٛتها هللا

ربت على كثفي وسلمٍت مبلغا من ا١تال .. تصرفاتو ونواايه فاعتذرت
ونصحٍت أبن أسافر ١تكان ما حىت أىدأ وأعود للعمل، لكٍت 
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رفضت، دل أعد ْتاجة إذل ا١تال ا١تلعون، فتذكرة سفري ا١تقبل ٣تانية، 
.  وال حاجة رل اب١تال

كنت أتصرف وكأشل اٗتذت قراري مسبقا، القرار الذي ال رجعة 
فيو، ولو من اٞتحيم عرب اٞتحيم، ٘تاما كالقرار الذي اٗتذتو قبل 
قدومي إذل ىنا، سأرحل مرة أخرى ألشل أعلم يف قرارة نفسي أن 

ذاكرٌب ا١تلعونة لن تًتكٍت أعيش يف سبلم بعد اآلن، اعتقدت أنٍت 
اقًتبت من التخلص منها كليا، لكنها أحيت نفسها ٣تددا، وىذه 

. ا١ترة ستحيا بعنف ولن تستسلم مهما حاولت
يبدوا األمر واضحا اآلن، حياٌب وما انقضى منها من أعوام، إ٪تا ىي 

لعبة من لعب القدر، رٔتا لعبة على شكل عربة، عربة ٖتمل ٟتمي 
وعظام أايمي إذل حيث ال أعلم، ليس ألنٍت بقيت منحطا بُت فكي 

ذلك الوطن الغريب ١تدة تصل إذل ٜتسة وعشرين سنة، ولكن رٔتا 
ألشل مغلوب على أمري، رٔتا ألشل ٣ترد عبد ضعيف ال يقوى على 

لكن إن كنت ال أستطيع مواجهتو إبمكاشل .. مواجهة قدر ٣تهول
. إيقافو حتما

دل يتبقى رل سوى أن أودع صهراي، سأضطر ألكذب عليهما كما 
كذبت على اآلخرين، سأكذب ألشل أعلم جيدا أهنم لن يفهموا أن 
ما سال ومازال يسيل من عيناي ليس دموعا إ٪تا الرغبة، الرغبة يف 
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سأكذب ألشل ال أريد شفقة أحد، .. اٟتياة ىي اليت سالت وجفت
أعلم أهنم سيشفقون علي، سيقولون أن ما مررت منو صعب لكن 

٬تب أن أكون قواي وأتعايش مع الوضع وأنسى، أان ال أريد أن 
أنسى، ال أريد أن أتعايش، أريد أن أضع حدا ٢تذه ا١تهزلة، لقد 

. اكتفيت من ىذه اٟتياة
حان الوقت ألترك مكاشل لشخص آخر، آمبل أال يكون حظو عاثرا 
كحظي، سأترك لو مقعدي يف كل مكان، يف القطار، يف السينما، 
يف ا١تسرح، يف اٟتديقة، على جنبات البحر، حىت يف ا١تستشفى، يف 

سأترك لو نصييب من األكسجُت، فهو دل يعد يكفيٍت ... كل مكان
سئمت التنفس وسأكتفي هبذا .. ألعيش، بل ٮتنقٍت يوما بعد يوم

يقولون أن اٟتياة عبارة عن امتحان، ىا أان إذن أٚتع أوراق . القدر
امتحاشل فانتظار تسليمها للمراقب، سبعة وعشرون سنة كانت 

كافية ألجيب على أكرب قدر من األسئلة، سأسلم أوراقي متمنيا أال 
أعيد االمتحان مرة أخرى، سأسلمها ولن أنتظر النتيجة، ال هتمٍت 

أعلم أنٍت هبذا سأضرب بعض اٟتقائق ا١تهمة .. النتيجة كيفما كانت
عرض اٟتائط، وأشل سأكون عرضة للسخرية، لكٍت ال أابرل وال 

 وال أابرل حىت إن .. أحدا سيفهمٍت و٭تيا حقيقة بواعثيأتوقع أن
فهمٍت أحدىم، لكل منا حياتو فليصنع هبا ما يشاء، أما ابلنسبة رل 
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فكل شيء ذبل وسقط، ولن تنفع أي شفقة وال كلمات إلعادتو 
.  انتهى كل شيء.. إحيائو

تناولت آخر عشاء مع صهراي الكئيبُت، فقد جورج حسو ا١ترىف، 
أخربهتما أنٍت سأعود إذل .. وفقدت السيدة نوال نشاطها ا١تعتاد

 ايلُت اليت كانت ..وطٍت وإذل أىلي، فكل شيء ىنا يذكرشل إبلُت
كالقشة اليت قسمت ظهر البعَت، ما أٛتلو بداخلي وما حاولت 

ٕتاىلو لسنوات عدة ظهر فجأة كسيل من البلفا الربكانية اليت 
أذابت كل شيء، لن أستطيع ا٢ترب بعد اآلن، فقد نلت من اٟتياة 

.  ما يكفي
طبعا لن أعود إذل ذلك الوطن الذي أصبحت غريبا عنو، الشيء 
ىناك يستحق أن أعود إليو، لن أقبل أن أكون عرضة لنظراهتم اليت 

ستقول أن الغريب قد عاد كما كان متوقعا، عاد فوجد اٞتدران قد 
تغَتت، عاد والعيون تتأملو وتتساءل ما الذي أعاده؟ لن أعود ولن 

أٝتح أليب أبن ينتفض من مكانو ووجهو تعلوه ابتسامة اٞتوكر 
أدل أقل لك أن اٟتمار سيعود جارا أذايل : ويهمس يف  أذن أمي

ا٠تيبة؟  
 .لن أعود
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ودعت ا١تسكينُت وودعت معهما آخر شيء يربطٍت إبسطنبول، ٍب 
يف الطريق عرجت على ا١تقربة، .. عدت ألقضي آخر ليلة رل يف بييت

وقفت أمام قرب ايلُت طويبل، دل أقل شيئا، كنت كقرب يقف على 
قوائم من خشب، والصمت يعربشل ويتجو حيت ال أشتهي، دارت 

تنهيدة .. يب األرض يف غفلة من السماء فغزت رعشة قوية أطرايف
. تلو األخرى كانت كافية ألقول كل شيء

يف البيت، جلست أدخن وأنتظر الصباح، توقعت أنو سيأٌب ببطء 
شديد، سيتأخر لكي ٬تربشل على التنازل عن قراري، لكنو سيفشل 

. حتما
حل الصباح، اتصلت ٔتالك البيت، سلمتو مفاتيحو وتركت لو كل 

دل أٛتل معي .. شيء، األاثث واألواشل، والكتب وحىت مبلبسي
سوى حقيبة صغَتة ٖتوي ٚتيع أوراقي ا٠تاصة من جواز سفر 

أما الوجهة فقد كانت ٤تطة القطار، سألت . وبطاقة تعريفية وغَتىا
عن أبعد مدينة عن اسطنبول، أخربوشل أن القطار ا١تتوجو إذل ىناك 
سينطلق بعد ثبلثة ساعات، ال يهم، دفعت ٙتن التذكرة وتوجهت 

ألقرب حانة من احملطة، جلست سا٫تا يف انتظار أن ٘تر الساعات 
 .الثبلث
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ا٠تامسة عصرا، نزعت وجهي ووضعتو يف جيب معطفي األسود، 
الضمَت يصرخ، ينوح ويًتجى، انطلق .. وانطلقت يف االٕتاه ا١تمنوع

يف مطاردٌب بُت غرف القطار الضيقة، و١تا فشل يف مبلحقيت نصب 
رل كمينا داخل مراحيض احملطة، وداخل األحياء وعلى جنبات 

الطريق، لكٍت فطنت لذلك، وأعدت وجهي إذل مكانو األول، رغم 
أنو كان شفافا من كثرة األحزان، كعجلة قدٯتة ىتكتها التضاريس 

.  الوعرة
وصلت إذل وجهيت، مدينة صغَتة نسيت اٝتها يف الطريق، ال يهم 

اٝتها وال من يسكنها، ا١تهم أهنا ستكون القاعدة اليت سأنطلق منها 
.  إذل وجهيت، إذل اجملهول

نزلت يف فندق بسيط، أخربت القائم عليو أنٍت نسيت حقيبيت اليت 
ٖتوي أوراقي الثبوتية يف القطار، وسأكون ٦تتنا لو أعطاشل غرفة حىت 
أستعيد حقيبيت وأسلمو األوراق، بدا مًتددا، لكن سرعان ما تغَتت 

مبل٤تو ووافق على تسليمي مفاتيح الغرفة حُت دسست ورقتُت 
نقديتُت مهمتُت يف جيبو، ال شيء يضاىي ا١تال يف لعبة اإلقناع، 

.  استلمت ا١تفاتيح وأخربتو أشل متعب وال أريد أي إزعاج
وقبل قدومي إذل الفندق كنت قد عرجت على ٤تل ٕتاري واقتنيت 

بعض األغراض اليت سأحتاجها يف رحليت القريبة، آلة حبلقة، عصَت 
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. ليمون وسيجارة واحدة
دخلت الغرفة، أدرت ا١تفتاح من الداخل، دل أابرل لتفاصيلها وال 

.. للوهنا، ٕتردت من مبلبسي ابستثناء ابلداخلية منها
يف اٟتمام حلقت شعر رأسي وٗتلصت من ٟتييت، أصبح منظري 

مضحكا جدا، يف ا١ترآة يظهر ٥تلوق غريب ال أعرفو، ومستحيل أن 
يتعرف علي أقرب الناس إرل وأان هبذا ا١تنظر، تغَتت مبل٤تي بشكل 

فضيع، دل أكن أعلم أن وجهي صغَت إذل ىذا اٟتد، وأن أذاني 
. كبَتين

استحممت وٚتعت الشعر ا١ترمي على األرض وجعلت ا١تاء ٬ترفو 
بعيدا عرب ثقب ا١ترحاض، كان قصدي مبهما، وكانت أفكاري 

تسبقٍت ٨تو اجملهول، لكٍت كنت مستعدا ٠توض ٕتربة غامضة قد 
. أندم عليها وقد ال أفعل

أحرقت ٚتيع أوراقي التبوثية، أان اآلن ٣تهول كليا، أان اآلن ٣ترد 
٥تلوق فضائي سقط اب٠تطأ يف كوكب األرض، ٥تلوق اتئو، كل ٫تو 

.  ىو العودة إذل وطنو األصل
أعددت ترايقي السحري، الًتايق الذي سَتسلٍت ٣تاان إذل وجهيت، 

وضعتو فوق الطاولة الصغَتة ّتانب السرير، ٘تددت يف ىدوء، 
أشعلت السيجارة اليت بدت رل مغرية كجسد امرأة فاتنة، داعبتها 
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طويبل بشفتاي اٞتافتُت قبل أن أرمي ما تبقى منها لَتتطم ابٟتائط 
. ا١تقابل للسرير لينتج عن ذلك رذاذ مشتعل ٍب انطفئ بسرعة

حولت نظري ٨تو الًتايق الذي كان ينتظرشل بفارغ الصرب، خيل رل 
. ال ٗتف أنت أبمان معي: أنو ٭تدثٍت

دل أكن ألغادر دون أن أترك للعادل شيئا يتذكرشل بو، شيئا غامضا، 
: فقبل ارتشايف للًتايق قمت وحفرت يف حائط الغرفة

 
 حزينا .. غادرت ىذا العادل كما دخلتو 
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